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DOOR PETER BRUIJNS SNS Bank gaat
flink afslanken

MAASTRICHT - De SNS Bank
(waartoe de vroegere Spaarbank
Limburg en de Pancratiusbank
behoren) gaat drastisch reorgani-
seren. Het spaarbankbedrijf, dat
335 vestigingen heeft in heel
Midden- en Oost-Nederland tus-
sen Eijsden en Groningen, wil
een groot aantal medewerkers
kwijt. Naar verluidt wil de bank
alleen al in Limburg met onge-
veer 50 personeelsleden inkrim-
pen. SNS-bestuurslid drs W.
Blind ontkende dat aantal giste-
ren.

Het is nog niet bekend of ook het
aantal vestigingen wordt vermin-
derd. Wel is het waarschijnlijk
dat het gloednieuwe hoofdkan-
toor in Den Bosch verruild zal
worden voor een onderkomen in

Arnhem. Gisteren zijn de meeste
personeelsleden door de directie
ingelichtover de reorganisatie.

Omdat echter niet het voltallige
personeel werd bereikt, wilde de

directie van de SNS gisteravond
niets vertellen. Naar de reden
van de ingreep kan daaromvoor-
alsnog slechts worden gegist.

Feit is dat de SNS Bank een aan-
tal jaren achter elkaar de winst
zag dalen. Voor dit jaarvoorspel-
de bestuursvoorzitter drs J.
Vugts echter een stijging van de
bruto-winst met liefst 50 pro-
cent.

SNS is een bankencombinatie
met meer dan 2400 medewer-
kers. Het bedrijf maakte de laat-
ste jaren door fusies een enorme
groei door.
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Provincies wijzen afkoopsom d'Ancona als 'volstrekt onaanvaardbaar' af

Overleg PNL-banen muurvast
Van onze Haagse redacteur

'N HAAG - Het bestuurlijk overleg over de beëindiging
h de PNL-subsidies in de welzijnssector in Limburg en
("rtgelijke bezuinigingsmaatregelen in het noorden van het
M, is gisteren volledig vastgelopen en afgebroken. De vijf
Pokken provinciebesturen hebben gisteren in Den Haag

P door minister Hedy d'Ancona van WVC ter compensatie
boden afkoopsom van in totaal 120 miljoen gulden als 'vol-
tekt onaanvaardbaar' van de hand gewezen. Volgens de
'oningse commissaris der koningin (cdk) Henk Vonhoff, de

Cirdvoerder van de provincies, biedt d'Ancona zeker hon-
;d miljoen gulden te weinig.

vijf provincies zullen zich vol-
de week beraden op verdere
'Pen nu het overleg muurvast
!Vonhoff sluit daarbij juridische
teen bij de Raad van State of
P andere rechter' zeker niet uit.

d'Ancona wil ingaande 1993 een
einde maken aan de PNL-subsidies
(34 miljoen gulden jaarlijks) in Lim-
burg en de ISP-bij dragen in het
noorden van het land (22 miljoen).
Die bezuinigingvan in totaal 56 mil-
joen gulden jaarlijks kost in Lim-
burg 600 banen, in het Noorden 340.
Gevreesd wordt dat het verlies aan
arbeidsplaatsen in Limburg op zal
lopen tot boven de 1100. Een aantal
projecten kan namelijk zonder
PNL-subsidies niet worden voort-
gezet.

gens de provincies is d'Ancona

' bereid geweest tot het voeren
het vereiste 'open en reëel over-
over het opzeggen van de PNL/
'-subsidies. Vonhoff spreekt van
'onoverbrugbare tegenstelling.

het weer

ISSELEND BEWOLKT

f' hogedrukgebied, dat al
r.e tijd het weer bij ons be-
Nt, zorgt ook vandaag voorNg weer. Wel wordt er met
p zuidwestelijke stromingNlking aangevoerd. Naastr'kenvelden zijn er ook pe-
plen met zon. De tempera-

loopt op tot waardenvan
N de 4 graden. Vannacht
j*U het kwik tot 2 gradenper het vriespunt. De zwak-
Wind uit zuidelijke rich-'6 draait in de ochtend naarR Zuidwesten.

J* informatie betreffende
.weer in Limburg kunt u
'len 06-91122346.

köAAG:Np: 08.39 onder: 16.27
fjaiiop: 12.12 onder: 22.59
NGEN:
Np: 08.40 onder: 16.27
**nop: 12.26 onder: 00.09

Afkopen
d'Ancona wil feitelijk het verzet van
de provincies afkopen. Zij biedt
daarvoor in totaal 120 miljoen gul-
den, die al in 1991 zouden worden
betaald. Het grootste deel daarvan,
negentig miljoen, gaat op aan
wachtgeldregelingen voor de jaren
1993-1996.

Verder biedt de minister eenmalig
dertijg miljoen gulden, waarmee de
provincies zelf een aantal door de
bezuinigingen getroffen voorzienin-
gen overeind kunnen houden.

Van die (niet uitgesplitste) 120 mil-
joen gulden zou waarschijnlijk grof-
weg 74 miljoen (waaronder 55 mil-
joen 'wachtgeld' voor de werkne-
mers die op straat komen te staan)
naar Limburg gaan.

Daarnaast wil d'Ancona de aange-
kondigde bezuiniging op de versla-
vingszorg in Limburg in 1993 laten
vervallen, wat haar nog eens 1,8 mil-
joen gulden kost.

Zie verder pagina 17

" WVC niet bereid tot
verdere concessies

Gemenebest blokkeert pleidooi in Sovjet-parlement

Gorbatsjov staakt verzet
MOSKOU - President Gorbatsjov
heeft gisteren de strijd om de Sov-
jetuniebijeen te houden bijna opge-
geven. Het Russische parlement
heeft 'ja' gezegd tegen het gemene-
best van drie republieken. Gorbats-
jov kon gisteren niet in het Unie-
parlement verschijnen om een
nieuw pleidooi voor zijn Unie van
Soevereine Staten te houden. Er
waren te weinig parlementsleden
aanwezig. Op last van de Oekraïne,
Rusland en Wit-Rusland, goed voor
bijna driekwart van de zetels in de
Opperste Sovjet, bleven de parle-

mentariërs weg of beperkten zich
tot de status van waarnemer.

Besluiten konden daardoor niet
worden genomen. Gorbatsjov
moest zich beperken tot een ont-
moeting met een select gezelschap
van Sovjet-journalisten. Hij zei dat
hij zijn taak als vervuld beschouw-
de, als de Sovjetunie niet wordt
opgevolgd door een statenbond ge-
leid door een centrale regering en
president. „Als zoiets gebeurt, stap
ik op", aldus Gorbatsjov. Hrj zal
geen functie in het nieuwe gemene-

best accepteren. „Ik voel niets voor
een rol als eregast op een bruiloft",
zei hij.
Gorbatsjov waarschuwde opnieuw
dat het gemenebestplan enkel zal
leiden tot de volledige ineenstorting
van de Sovjet-staat. Fascistische
volksmenners zouden daarvan ge-
bruik kunnen maken en de macht
naar zich toe trekken, was zijn
boodschap. In het Russische parle-
ment betoogde de Russische presi-
dent Boris Jeltsin het tegenoverge-
stelde. „Dit is de laatste kans om de
complete chaos en anarchie en een

ramp voor de mensheid te voorko-
men", zei hij.
Jeltsin verklaarde dat in zijn ge-
sprek van woensdag met Gorbats-
jov was overeengekomen dat de
Unie-structuren blijven bestaan tot-
dat een meerderheidvan de huidige
twaalf Sovjet-republieken zich bü
het gemenebest heeft aangesloten.
Uitbreiding van het gemenebest ligl
voor de hand, nu Moldavië, Kirgi-
zië, Kazachstan, Armenië en Tadzji
kistan zich positief over aansluiting
hebben uitgelaten.
President Nazarbajev van Kazachs-
tan heeft gisteren al een 'defensie-
unie' van de vier 'atoom-republie-
ken' voorgesteld. President Kravts-
joek benoemde zichzelf gisteren
evenwel per decreet (en na een ge-
sprek met de commandanten van
het Sovjet-leger in de republiek) tol
opperbevelhebber van de strijd-
krachten in de Oekraïne.

PvdA woedend over opstelling coalitiegenoot

CDA houdt vast aan
lager minimumloon

DEN HAAG - De PvdA-fractie in
de Tweede Kamer is woedend over
de opstelling van coalitiepartner
CDA, die de hoogte van het mini-
mumloon ter discussie blijft stellen.
Wat de sociaal-democraten betreft,
is een discussie over bevriezing of
verlaging van het minimumloon
'ongewenst' en is er geen reden om
af te wijken van het regeerakkoord.

CDA-woordvoerder De Jong hield
gisteren, tijdens de behandeling
van de begroting van het ministerie
van Sociale Zaken, vast aan zijn op-
vatting dat het minimumloon in de
nabije toekomst mogelijk moet
worden bevroren of verlaagd. De
CDA-fractie verwacht dat zo meer
ruimte ontstaat voor het scheppen
van nieuwe banen.

Het CDA stelt zich daarmee niet al

leen tegenover de PvdA op, ook
minister De Vries (Sociale Zaken)
ziet weinig heil in een verlaging van
het minimumloon. De bewindsman
wees erop dat onduidelijk is hoe-
veel baneneen dergehjke maatregel
oplevert. De laatste schattingen ko-
men uit op 50.000 banen.

Maar De Vries wil dat eerst devaca-
tures in laagbetaalde banen worden
opgevuld. „Nu werklozen deze ba-
nen niet ambiëren, zal een verlaging
van het minimumloon daar zeker
geen verandering in brengen."

CDAer De Jong hield echter vast.
Hij stelde dat een verslechtering
van de verhouding tussen werken-
den en mensen met een uitkering
het kabinet nu heeft gedwongen de
koppeling tussen lonen en uitkerin-
gen te laten varen.
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Van der Poel eist
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Uitsterving dreigt
voor chimpansee
CHICAGO - Als de mens geen
beschermende maatregelen
neemt, zal de chimpansee over
niet al te lange tijd uit Afrika
zijnverdwenen.

Deze waarschuwing heeft een
Amerikaans comité voor be-
houd van deze apesoort geuit.
Vroeger kwamen in 25 Afri-
kaanse landen volop chimpan-
sees voor. Nu hebben nog
slechts tien van die landen een
chimpansee-populatie van dvi-. zend exemplaren of meer. Vol-
gens de anthropoloog Richard
Wrangham is de grote bevol-
kingsgroei in Afrika, die veel

! ontbossing met zich mee
brengt, de belangrijkste oor-
zaak van de alarmerende afna-
me van het chimpansee-
bestand.

I i i ———
VN-chef ontraadt
erkenning Kroatië
NEW VORK - Secretaris-generaal
Javier Perez de Cuellar van de Ver-
enigde Naties ontraadt de EG er-
kenning van Slovenië en Kroatië.
In een gisteren gepubliceerd rap-
port aan de VN-Veiligheidsraad
schrijft Perez de Cuellar dat erken-
ning, die onder meer wordt overwo-
gen door Duitsland en Oostenrijk,
de burgeroorlog in Joegoslavië al-
leen maar uitzichtslozer zal maken.

Niet alleen de leiders van Servië
zijn tegen het Duitse voornemen,
maar ook die van Macedonië, Bos-
nië-Hercegovina en Montenegro,
schreef Perez de Cuellar in zijn ver-
slag over de reis van zijn afgezant
Cyrus Vance door Joegoslavië.

De Duitse politie heeft een grote
wapentransactie met Kroatië ont-
dekt die door twee zakenlieden was
opgezet. Naast de twee Duitsers
werden ook een Palestijn, een Soe-
danees en een Kroaat gearresteerd.
Het vijftal had volgens de recherche
geprobeerd via contactpersonen in
Tsjechoslowakije en Polen luchtaf-
weerraketten, 3.000 Kalasjnikov-
geweren en 1,5 miljoen stuks patro-
nen aan Kroatië te leveren.

Hartekreet in graffiti

Jk zal je nog zon
mutsje breien"

(ADVERTENTIE)

(bijna) ALLES
HALVE PRIJS

nog even... en dan verhuizen we naar de
Oranje Nassaustr. 5<*£_[

MODE Raadhuisplein 17, Heerlen
045-711060

Veel oudere vrouwenurven in het donker
niet alleen op straat

" 'Make peace not war!'
Een hartekreet in graffiti
waar deze Palestijnse
jongetjes in de Joodse
nederzetting Beit Ramon
hetongetwijfeld roerend
mee eens zullen zijn. Veel
hoop op vrede in het
Midden-Oosten is er
evenwel nog niet. De
vredesbesprekingen die
sinds dinsdag in
Washington
plaatsvinden, leverden
gisteren weinig
vooruitgang op. De
delegatiesvan Israël,
Syrië, Libanon en de
Palestijns-Jordaanse
afvaardiging spraken
wel af volgende week
verder te praten. Foto: afp LimburgsDagblad
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SCHAESBERG
Autokino: Madhouse, vr za 20
uur, zo 18.45 uur. Tales from the
darkside, vr za 22.15 uur, zo 21
uur.

MAASTRICHT
Mabi: Hot Shots, dag. 21.15 uur,
vr za wo ook 14.30 uur, vr t/m zo
ook 18.30 uur, zo ook 13.30en 16
uur. A kiss before dying, dag.
21.15 uur, vr t/m zo ook 18.30
uur, vr za wo ook 14.30 uur, zo
ook 13.30en 16 uur. Dances with
wolves, dag. 20.30 uur, vr ook
14.15 uur. Doe Hollywood, dag.
21.15 uur, vr t/m zo ook 18.30
uur, vr za wo ook 14.30 uur, zo
ook 13.15 en 15.45 uur. De Red-
dertjes in Kangoeroeland, za zo
13.45 en 16 uur, wo 14.30 uur.
Ciné-K: Thelma and Louise,
dag. 21 uur, za ook 18.30 uur. Ci-
nema-Palace: City Slickers, dag.
19 en 21.30 uur. Fievel in hetWil-
de Westen, za zo 14 en 16 uur, wo
14 uur. Don't teil Mom the baby-
sitter 's dead, dag. 19 en 21.30
uur, za zo ook 16.15 uur. zo wo
ook 14 uur. The Fisher King,
dag. 20.30 uur, za zo ook 17.15
uur, za zo wo ook 14 uur. Lumiè-
re: The unbelievable truth, dag.
20 uur. Mauvais sang, dag. 21
uur. Delicatessen, dag. 22 uur.

[' " Bingo uit 'Bingo. |

GELEEN
( Roxy: Don't teil Mom the baby- j\ sitter 's dead, dag. 20.30 uur, zo *| ook 15 uur. Studio Anders: J\ Thelma and Louise, dag. 20.30 I| uur. De Reddertjes in Kangoe- II roeland, za zo wo 15 uur.

SITTARD
Forum: Hot Shots, dag. 20.30
uur, za zo wo ook 14 uur. Not
without my daughter, dag. 20.30
uur. Fievel in het Wilde Westen,
za zo wo 14 uur. Filmhuis Sit-
tard: Après la guerre, wo 20.30
uur.

ECHT
Royal-Microßoyal: Backdraft,
dag. beh. Wo 20.30 uur, zo ook
17.30uur. Robin Hood; prince of
thieves, vr t/m zo 20.30 uur, zo
ook 17.30 uur. Not without my
daughter, ma di do 20.30 uur. De
Reddertjes in Kangoeroeland, za
zo wo 15 uur.

ROERMOND
Royal: Hot Shots, dag. 20.30 uur,
zo ook 16.30 uur. De Reddertjes
in Kangoeroeland, zo wo 14.30
uur. Royaline: Don't teil Mom
the babysitter 's dead, dag. 20.30
uur, zo ook 16.30 uur, zo wo ook
14.30 uur. Filmhuis Roermond:
Après la guerre, do 20.30 uur.

VENLO
Filmhuis Venlo: Après la guer
re, di 20.30 uur.

recensie

40-plussers kuren zich uit in 'City Slickers'

Met cowboytje spelen
weer jezelf ontdekken

DOOR PIETER VAN LIEROP
Drie jaar geleden bleek 'When
Harry Met Sally' een alleszins
plezierige komedie met serieuze
ondertonen, waarmee Billy Crys-
tal ook in Nederland zijn naam
vestigde. In Amerika was hij al
lang en breed een van de meest
gevierde Bühne- en tv-komie-
ken. Maar het enorme succes dat
'When Harry Met Sally' als nogal
bescheiden filmproduktie ook in
eigen land geweest is, verbreed-
de de appreciatie voor Crystal
aanmerkelijk. Daardoor werd de
druk op hem vergroot om nog
eens met zoiets te komen. Het
antwoord op die behoefte heet
'City Slickers'.

Het blijkt een opnieuw amusan-
te en vooral innemende film,
maar het is niet echt een opzien-
barend werkstuk wat hoofdrol-
speler Crystal hier geproduceerd
heeft en in hoofdlijnen tevens
geschreven. Wel krijg je de in-
druk dat men gewoon in ergens
een onbedorven stuk Amerika is
neergestreken om er een film te
maken als gezellige tijdspasse-
ring van een stel vrienden.

Wat bovendien opvalt, is dat
men zich niets heeft aangetrok-
ken van de wetenschap datAme-
rikaanse films - willen ze succes
hebben - zo veel mogelijk dienen
te appeleren aan de interesse-
sfeer van veertienjarigen. 'City
Slickers' gaat over veertigers.
Over het vooral bh' veertigers
herkenbare probleem van maat-
schappelijk geslaagd te mogen
heten, zonder er veel gelukkiger
van te zijn geworden.

" Bilty Chrystal (m) met zijn twee boezemvrienden in 'Ci-
ty Slickers'.

Zuchtend
Zekere Mitch, het door Billy

- Crystal gespeelde hoofdpersona-
ge, verkeert bovendien in de ge-
lukkige omstandigheid zich
gezegend te weten met een schat
van een echtgenote, een allesbe-
halve onaangenaam zoontje en
twee kameraden-door-dik-en-
dun.

En nog steeds gaat hij zuchtend

en steunend door het leven,
want zijn goed betaalde baan (hij
verkoopt reclame-zendtijd: „I'm
selling air.") is hem tegen gaan
staan. In bed blijkt hij zijn gre-
tigheid kwijt. In zijn dagelijks
leven lijkt alles net zo voorspel-
baar te zijn geworden, als de
bewoordingen waarmee zijn
moeder hem telefonisch felici-
teert voor zijn verjaardag.

Het enige waardoor Mitch voor
zijn omgeving een genietbaar
mens blijft, is de sublieme zwar-
te humor waarmee hij naar zich-
zelf en de rest van de wereld
kijkt. Daardoor vormt hij toch
gewaardeerd gezelschap voor
Phil en Ed (Daniel Stern en Bru-
no Kirby) zijn twee vrienden
voor wie de gekste invallen niet
bont genoeg zijn om eens per
jaar stevig de sleur te doorbre-
ken. lets wat ze zelf trouwens net
zo hard nodig hebben als Mitch,
want ook in de levens van Phil
en Ed spoort niet alles naar
wens.
Om de sleur te breken gaan ze
bij wijze van vakantiebesteding
naar een ranch in het nog tame-
lijk wild ogende westen om er
een paar weken cowboytj e ts
spelen. Veteraanacteur Jack Pa-
lance zet daar een mooie rol neer

als een bejaarde ruige cowboy
die de stadsjongens ('city slic-
kers') de kneepjes van het
kudde-drijven moet bijbrengen.

Maar Palance (als de vaderfiguur
die in de levens van alle drie de
vrienden ontbroken schijnt te
hebben) leert speciaal Mitch
meer dan alleen maar de omgang
met herkauwers. leder van de
drie wordt geconfronteerd met
zichzelf en zijn verleden. Men
dientzich aan de eigen haren uit
het moeras te trekken, maar de
kameraderie geeft veel morele
steun. En via een mooi op-
bloeiende relatie met een kalf
raakt zelfs Mitch verlost van zijn
depressies.

Het kan allemaal nauwelijks
klinken als de tintelende kome-
die, die 'City Slickers' intussen
wel degelijk is. Want er gaat geen
minuut voorbij zonder goede
grap. Maar de humor moet daar
voornamelijk via de dialogen
zijn weg vinden. Wat uitstekend
lukt, omdat die Mitch heel dicht
bij Billy Crystal zelf staat en
Crystal iemand is die er heel
geestig op los kan improviseren.

Te zien in Cinema Palace Maas-
tricht en H5Heerlen.

film

bioscopen
HEERLEN

Royal: Hot Shots, vrt/m zo 19.30
en 21.30 uur, ma t/m do 19 en 21
uur, za zo ook 15 en 17 uur. Ri-
voli: A kiss before dying, vr t/m
zo 19 en 21 uur, ma t/m do 18.30
en 20.30 uur. De Reddertjes in
Kangoeroeland, za zo wo 14.30
uur, za zo ook 16.30 uur. Maxim:
What about Bob?, vr t/m zo 19en
21 uur, ma t/m do 18.30 en 20.30
uur, za zo ook 15 en 17 uur. H5:
City Slickers, dag. 19 en 21.30
uur, vr ma di do ook 14.30 uur.
Fievel in het Wilde Westen, za zo
14.30 en 16.30 uur, wo 14.30 uur.
Don't teil Mom the babysitter 's
dead, dag. 18.30 en 21 uur, dag.
beh. za ook 14 uur, za zo ook 16
uur. Doe Hollywood, dag. 14.15
18.45 en 21.15 uur, za zo ook
16.45 uur. The Fisher King, dag.
21 uur. Bingo, dag. 14 en 18.30
uur, za zo ook 16 uur. Termina-
tor 2, dag. 14 18 en 21 uur.

'Hot Shots': pure vliegkolder
DOOR GEMMA WILDENBERG

Kolder, pure kolder en niets meer dan dat! Hoewel; spectacu-
laire vliegstunts en een overdonderende keur van fïlmcitaten
zijn natuurlijk ook niet niks. Dat heeft 'Hot Shots' allemaal in
overweldigende mate te bieden.
Simpel verteld komt het verhaal op
het volgende neer: Scan 'Topper'
Harley (Charlie Sheen) is een mari-
nepiloot diezich met een gigantisch
vadercomplex heeft teruggetrokken
in een indianendorp. Zijn vroegere
commandant plukt hem daar van-
daan om hem een nieuwe kans te
geven in een elitekorps met een
strikt geheime en gevaarlijke mis-
sie. Een missie die ook nog eens
gevaar loopt door sabotage-activi-
teiten van een groep industriëlen
die voor 400 miljoen dollar defecte,
nieuwe superstraaljagers poogt te
slijten. En of dat nog niet genoeg is
moet 'Topper' Harley zich op het
romantische vlak nog meten met
een 'Red Baron'-achtige collega om
de gunst van de squadronpsychia-
ter Ramada Thompson (Valeria Go-

element van 'Hot Shots'; het valt
ook nauwelijks te volgen. Het mag
de pret echter niet drukken, want er
valt verder genoeg te genieten. Re-
gisseur Jim Abrahams, cast en crew
hebben duidelijk plezier in de on-
zin. Spectaculaire vliegstunts ('Top
Gun'!), adembenemende special-
effects (gemaakt door de mensen
die ook verantwoordelijk waren
voor de effects van films als 'Flatli-
ners', 'Total Reeall', 'The Abyss' en
'The Hunt for Red October'), kol-
derdialogen en tientallen fïlmcita-
ten. Die laatste worden vaak letter-
lijk nagespeeld. Leuk spelletje voor
cinefielen: welke films worden geci-
teerd? De persmap geeft een, niet
volledige, lijst van zesentwintig ti-
tels.

Te zien in Royal Heerlen, Mabi
Maastricht, Forum Sittard en
Royal Roermond.Het verhaal is het minst belangrijke " Zelfs met brüglazen als een viskom kom jenog bij de marine

Veel gemekker
weinig inhoud
DOOR PETER SLAVENBURG

Wie weet wie Christina Applega-
te is? Nooit van gehoord? Tsja,
zo gaat dat met televisie. Kelly
Bundy, de wat ordinaire, domme
dochter uit 'Married with Childe-
ren' kent wél iedereen. Kelly
wordt gespeeld door Christina
Applegate en die actrice maakt
haar filmdebuut in de comedy
'Don't Teil Mom the Babysitters
Dead'.
Applegate speelt opnieuw een
dommig, slonzig blondje van 17;
Swell, de oudste van vijf kinde-
ren. Haar moeder vertrekt voor
een week of acht naar Australië.
Zij zadelt haarkroost op met een
weliswaar bejaarde, maar niette-
min spijkerharde oppas. Al snel
echter legt zij het loodje; ze over-
lijdt na nog geen halve dag
dienst.
De kinderen staan voor de keu-
ze: hun moeder terughalen, de
politie inlichten, of zich stilletjes
van het lijk ontdoen. Ze stoppen
de oppas in een hutkoffer en la-
ten het lijk achter bij een mor-
tuarium met het briefje: 'Lief
oud dametje, gestorven door na-
tuurlijke oorzaak.
Dat het allemaal toch goed af-
loopt, zal niemand verbazen. De
afwikkeling naar die ontknoping
toe is die van de gemiddelde
Amerikaanse comedy: veel ge-
mekker, weinig schaap. Christi-
na Applegate doet het niet
slecht, maar voor haar debuut in
verdiende ze een film met een
beetje meer lef en venijn.
Te zien in Cinema Palace Maas-
tricht, H5Heerlen, Roxy Geleen
en Royaline Roermond.

# Christine Applegate

video vers
In Video Vers' wordt aandacht be-
steed aan speelfilms die onlangs
of binnenkort opvideo te huur of te
koop zijn.

DOOR HANS TOONEN
'The Perfect Weapon' heet Jeff
Speakman, een vetvrije vechtma-
chine die zich zelfs geen klap aan-
trekt van een op hem gerichte vuur-
wapen. Met trappen, snel en diep in
het kruis, is Jeff Speakman menig
kogel te vlug af. 'Geen wapen, geen
mes, geen gelijke' luidt dan ook de
ondertitel van deze actiefilm, die
een mix is van kung-fu en karate.
JeffSpeakman is meester in kenpo-
karate, een vechtsport waarmee je
dodelijk van je af moet slaan. Wil je
zon sport nog populairder maken
dan bedenk jeeen verhaal rond een
moeilijke jongen die alleen door ij-
zeren discipline, en daar heb je
blijkbaar kenpo-karate voor nodig,
een echte kerel kan worden.

Zorg ervoor dat ie overhoop ligt
met zijn wat tiranniek vader (poli-
tie-officier) en hij wordt een 'lone
wolf, een eenzame vechtjas met
vuisten van graniet, maar een hart
van goud. Laat vervolgens zn beste
vriend vermoorden door de Ko-
reaanse mafia in Korean Town in
San Francisco.

En Jeff Speakman mag eenieder
even behendig als hardhandig te-
gen edele delen schoppen. 'The Per-
fect Weapon' is een schot in deroos
voor liefhebbers van dit soort bot-
brekende rolprenten. (Paramount/
Esselte)

'Doctor Zhivago' van auteur Boris
Pasternak, gekocht door Carlo Pon-
ti en verfilmd door David Lean is

een van de wereldklassiekers ui
jarenzestig. Een meeslepend m
terwerk van MGM, dat nu 'Warner op koopvideo (f 29,95) is
gebracht. Alleen al het sterren*
is adembenemend: Omar Sh
Julie Christie, Alec Guinness,
raldine Chaplin en Rod Steiger,
de sfeer in deze film zo RusS
overkomt, is een groot complifl
voor regisseur Lean. Want er is _
meter film van 'Doctor Zhivag'
Rusland geschoten. Mocht ook
van het communistisch regiem
Boris Pasternak wel kon schi
toen zijn verboden boek toch
het Westen bleek te zijn gesl
keld.

In en rondom Madrid en in Finl
vlakbij de Poolcirkel, is deze !
sieker in een Russische (bon
gestoken.(Warner)

" Omar Sharif

puzzel van de dag

Horizontaal: 1. omheining; 3. stuf; 5. in-
houdsmaat; 7. lokmiddel; 9. vlaktemaat;
10. roem; 11. opstootje; 12. dwaas; 13.
smart, pijn; 14. tijdperk; 15. dicht; 16.
mijnheer (Eng.); 17. studeer-/schrijfkamer;
18. Chinees spel; 19. streling; 20. kort ge-
dicht; 24. vitziek mens; 28. felle woorden-
twist; 32. Chinees gerecht; 36. berg op
Kreta; 37. zeil- en roeiwedstrijd; 38. ha-
chelijk; 39. in naam van Jezus (Lat. afk.);
40. familielid; 41. uitholling in muur; 42.
houten vat; 43. kloosterlinge; 44. wilde
haver; 45. bid; 46. tennisterm; 47. kleur;
48. telwoord; 49. pausenaam; 50. kloos-
teroverste.

Verticaal: 1. houten vervoermiddel'
vuurwapen; 3. gekwetste; 4. bijna altij'
zeevrouw; 6. nieuwgriekse munteenll
7. Engelse hoorn; 8. aanlegplaats; 21
stammelingen in rechte lijn; 22. t*
gezet; 23. een zekere; 25. ik; 26. maK
Japanse gordel; 28. tamme buffel; 29'
geput; 30. verdrag; 31. verbintenis!]'
vluchtige liefdesbetrekkïng; 32. m0
33. in zijn geheel, onverkort; 34. Ital**
nationaal gerecht; 35. jalouzie.

recent door huub meijer

Rauw gebakken
mosselen
Benodigdheden voor 4 personen: 50 g
bloem, 150 g suiker, IV2 kg mosselen,
curry, peper, bieslook, twee bakjes
tuinkers op matje. Voor de dipsaus: 2
eidooiers, 25 g peterselie, 2 sjalotjes, 1
tl mosterd, peper, zout, 2V_ dl olie, 3
citroenen, 1 el kappertjes.
De mosselen rauw met een mossel-

mesje uit de schelp halen, zo blijft tij-
dens de bereiding het vocht in de
mossel voor de smaak. Laat ze goed
uitlekken. Haal de mosselen door de
bloem en klop de overtollige bloem
eraf. Smelt de boter, laat bruinen en
bak de mosselen op groot vuur goud-
bruin en kruid met curry en versge-
malen peper.

Rangschik ze op een voorverwarmd
bord of in een koperen pannetje. Gam-
eer met versgesneden tuinkers en

bestrooi met fijngesnipperde bies-
look.
Roer met garde tl mosterd door ei-
dooiers. Voeg scheutje voor scheutje
slaolieen citroensap toe tot ereen dik-
ke saus ontstaat. Breng op smaak met
peper en zout. Meng met fijngehakte
peterselie, gesnipperde sjalotten en
kappertjes. Strooi er wat fijngesnip-
perde bieslook over.
WIJNTIP: Serveer hierbij een Elzas-
ser Pinot Blanc 1989 of een Muscadet
sur lic 1989 (Loire).
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KERSTVAKANTIETIP
k —i

HET CIRCUS KOMT!
Van 1 t/m 5 januari

RODAHAL KERKRADE
korting voor

vrienden van het
Limburgs dagblad

’5.00
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met medewerking van wereldclown

OLEG POPOV
! —Ü

i Stuntwerk van Osietische ruiters, een
! adembenemend trapezenummer, muzikale
l - slapstick, jongleurs, optreden van
f gedresseerde boerderijdieren,

evenwichtskunstenaars enz.
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e j Voor meer informatie:
zie achterzijde van deze pagina.
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* "^____i^^____________________l P
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Van 1 januari t/m 5 januari 1992 geeft het Circus van
Moskou meerdere voorstellingen in de
RODAHALKERKRADE.

E2______ P_____E__R _\______m_\\v____\ _____________ "' *______^____. 1

fcSJB-filWl ËÊË ______! H'H
Het biedt een aaneenschakeling van wereldnumme^p
met als absoluut hoogtepunt het optreden van Irbik Je
Kantemirov en zijn Osietische ruitergroep. Voor het i£
eerst treden in West-Europa de Flying Lozowik op. nu
In volslagen duisternis werken zij in fluorescerende Jj
kostuums aan de trapeze. D£
Er zit veel humor in het programma: pure slapstick, jie
maar ook de humor van de artistieke motor van dit st!
circus, Oleg Popov.
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Er komen geen roofdieren in de manege, maar een ,
stoet van gedresseerde boerderijdieren zorgt voor \
lachorkanen. i

VOOR VRIENDEN VAN HET
LIMBURGS DAGBLAD

GELDT EEN KORTING VAN ’ 5.00
OP DE KAARTEN.

Parterre ’37.50 wordt ’32.0
1 ste Rang
Volwassenen ’35.00 wordt ’30.2Kinderen ’30.00 wordt ’ 25.ö]l
2de Rang
Volwassenen ’30.00 wordt ’25.0
Kinderen ’25.00 wordt ’20.0
Voorstellingen:
1 januari: 14.30 uur
2 en 3 januari: 14.30 en 20.00 uur
4 januari: 13.00, 16.30 en 20.00 uur
5 januari: 13.00 en 16.30 uur
t

KAARTVERKOOP:
Op vertoon van onderstaande, volledig ingevulde b<^ J
kunt u kaarten met korting kopen bij de volgende
voorverkoopadressen:
VVV Wijngrachttheater Kerkrade.
VVV, Stationsplein 4, Heerlen.
V. en D. Heerlen en Kerkrade.
Tabaksspeciaalzaak Bijsmans, Saroleastr. 29, Heerlen.
Sigarenmagazijn Claassens, Kasteellaan 83, Heerie^
Free Record Shops: Saroleastraat 30, Heerlen,
Muntstraat 20, Maastricht en Gravenstraat 8, Geleed
Telefonisch bestellen is niet mogelijk.

GEEN VERKOOP VIA DE
LIMBURGS DAGBLAD KANTOREN

Op de voorstellingsdagen kaartverkoop aan de kass*
van de Rodahal. . .

BON: STAATSCIRCUS VAN MOSKOU
Naam:. — —
Pasnr.: — —-^

Aantal pers.: _ max. 4 pers-



Afcent in Brunssum zal weinig merken van bezuinigingen

Onrust in Brussel over
afslanking NAVO-top

- De militaire commandostructuur van de NAVO; [-ordt de komende jaren drastisch afgeslankt. Sommige
i hoofdkwartieren worden opgeheven, andere samengevoegd.

Het zal ongeveer een kwart van alle staffuncties kosten. Deze
Maatregelen zijn een direct gevolg van deverminderingen van, NAVO-strijdkrachten. Ook op het NAVO-hoofdkwartier in
«russel zullen enkele honderden banen moeten verdwijnen,
bat leidde gisteren bijna tot een staking van het NAVO-perso-
neel tijdens de halfjaarlijkse bijeenkomst van de ministers van
Defensie in het Defence Planning Comittee (DPC). Maar de
stakingsdreiging kon worden afgewend.

Pc ministers konden daardoor on-Nhinderd hun goedkeuring hech-
Pi aan de reorganisatie van de
fAVO-strijdkrachten. In Centraal-
jUropa gaat het om een verminde-ftg met bijna de helft. De overblij-
pnde troepen worden mobieler,
fcxibeler inzetbaar en grotendeels
Pultinationaal samengesteld, zo isNloten.
*et aantal commando's gaat fors
("Waag. De drie centrale comman-

do's worden teruggebracht tot twee,
de vijf ondercommando's eveneens
tot twee. Dat zal vooral in Duitsland
tot personeelsverminderingen lei-
den. Afcent, het Centraaleuropese
commando in Brunssum, blijft en
zal weinig merkenvan de afslankin-
gen.

Multinationaal
De NAVO-ministers keurden giste-
ren ook de nieuwe militaire plan-
ning goed, die het gevolg is van de
nieuwe NAVO-strategie. De NAVO
zal in de toekomst bestaan uit drie
soorten troepen: snelle reactie-een-
heden (Rapid Reaction Forces), een
staand leger en reserve-eenheden.

Er komt een speciaal reactiekorps,
dat beweeglijk en flexibel zal zijn
en multinationaal wordt samenge-
steld.

Het aantal divisies in Centraal-
Europa gaat van 26 naar 16. Afcent,
dat geleid wordt door een Duitse
generaal, gaat bestaan uit een leger-
korps onder Nederlandse leiding
dat ook een Duitse divisie telt, een
Belgisch-Duits-Amerikaans korps,
twee Duits-Nederlands-Britse korp-
sen, een Amerikaans korps met
Duits-Canadese versterking en een
Deens-Duitse eenheid.

De snelle interventiemacht komt
onder Brits commando en zal be-
staan uit een Britse divisie, een
multinationale Nederlands-Brits-
Belgisch-Duitse divisie (waaraan
Nederland een luchtmobiele briga-
de levert) en een onder Italiaans
commando staande divisie van Ita-
lianen, Turken, Grieken en Span-
jaarden.

Flevohof gered
ZWOLLE - Voskamp Vastgoed
oV in Almelo is de nieuwe eige-
naar van de failliet geganeFlevo-
hof in Biddinghuizen. Voskamp
Was de hoogste bieder bij de on-
derhandse verkoop die curator
"ir C. Okkerse vorige week vrij-
dag onder negentien gegadigden
Uitschreef.
Voskamp, die de Flevohof nu ge-
kocht heeft voor een bedrag dat
aanzienlijk hoger ligt dan de 3,5
miljoen gulden die hij vorige
Week bood, streeft ernaar de Fle-
vohof rond Pasen van het vol-
gend jaar te heropenen. Volgens
Okkerse is de nieuwe eigenaar
yan plan flink in de Flevohof te
investeren. Hij weigert de exacte
Verkoopsom bekend te maken.
Voskamp heeft bij de koop toe-
gezegd de bestaande huurover-
eenkomsten te respecteren, con-
tacten te onderhouden met het
naast de Flevohof gelegen Land
zonder Drempels en er voorts
Voor te zorgen dat de organisatie
Van de Wereld-Jamboree in 1995
°p het terrein kan doorgaan.

Europees Parlement
dreigt uitbreiding

Van EG te blokkeren
jjTRAATSBURG - In een chao-
i sch debat van meer dan zeven uur

het Europees Parlement ge-
bigd de uitbreiding van de EG
jj*et nieuwe leden te blokkeren, als
jj6 komende jaren niet alsnog se-
t^üs wordt onderhandeld over ex-
jj) macht voor het parlement,
gemierLubbers en staatssecretaris
.ankert zeiden tijdens een debat
(r.er de uitkomsten van de Maas-
j*chtsetop dat zon verzoek om een

" eUwe onderhandelingsronde
Been zin' heeft.

hield de Straatsburgse as-
j. fnblée voor, dat zij haar lot in
l^ge mate in eigen hand heeft. „Er
o_tfen wel degelijk mogelijkheden
j/J1 respect af te dwingen", hield de
lei|riier vol, hoewel hij erkende dat
j. Maastricht onvoldoende terecht
e .Sekomen van vergroting van de
Jivan het Parlement: „Dat is rond-

-1 Jammer."
j>l®1 Europarlement had al aange-
,j ndigd een definitief oordeel over
Ve)f°P pas over een maand te zullen

llen. Maar pogingen gisteren om
eerste reactie te geven, liepen

(J °P ruzie binnen de socialistische
c*ie en op rommelige stemmin-

gen. Uiteindelijk werd een motie
verworpen, waarin direct om een
nieuwe onderhandelingsronde
werd gevraagd.

Met Oostenrijk en Zweden starten
binnenkort gesprekken over hun
toetreding tot de Europese Unie,
zoals de EG na de Maastrichtse ak-
koorden zal gaan heten. Zon uit-
breiding moet formeel goedgekeurd
moet worden door het Europarle-
ment. De Maastrichtse Unieverdra-
gen kunnen daarentegen niet door
Straatsburg worden afgewezen, al
hebben diverse nationale volksver-
tegenwoordigingen gezegd een ne-.gatief advies van het Europarle-
ment te zullen opvolgen.

Of zon afwijzing er komt valt ech-
ter te betwijfelen. Het Europarle-
ment vindt weliswaar dat haar posi-
tie er in Maastricht bekaaid vanaf is
gekomen. Maar het toonde zich gis-
teren zeer ingenomen met de be-
sluiten over introductie van één
Europese munt en het voeren van
een gezamenlijk buitenlands beleid.Alleen de Groenen en woordvoer-ders van de kleine rechtse partijen
keerden zich gisteren direct tegende Maastrichtse akkoorden.

Luchthavens
De luchtvaartmaatschappij van de
Sovjetunie, Aeroflot, heeft gisteren
de diensten gestaaktvanaf 92 lucht-
havens in de Oekraïne, de Kauka-
sus, Kazachstan en het oosten van
het land. Dit is bekendgemaakt
door het persbureau Tass. Oorzaak
is een plotseling gebrek aan brand-
stof od de luchthavens. Volgens de

KLM zijn er geen aanwijzingen dat
de vluchten van deze maatschappij
op de bestemmingen Moskou en
Sint Petersburg moeten worden ge-
schrapt.
De sluiting heeft betrekking op
meer dan de helft van alle luchtha-
vens in de uiteenvallende Unie. Nog
eens 38 vliegvelden zouden op het
punt staan te sluiten.
Er hebben zich deze week op vlieg-
velden dramatische taferelen voor-
gedaan onder Aeroflot-passagiers,
die in sommige gevallen meer dan
een etmaal op het vertrek van hun
binnenlandse vlucht moesten wach-
ten. Maandag bestormden wachten-
de passagiers een Tupolev 154 op de
luchthaven van Jekatarinburg in de
Oeral. Uiteindelijk gaven de autori-
teiten toestemming voor de vlucht
met bestemming Simferopol op de
Krim.

binnen/buitenland

Kritieke fase
bij Vietnamese
hongerstakers

UTRECHT - Het gaat zeer slecht met de
Vietnamese asielzoekers die sinds twee we-
ken in hongerstaking zijn. Volgens de ver-
trouwensartsen van de Vietnamezen ver-
keert een aantal van hen in levensgevaar. De
artsen pleiten in een brief aan staatssecreta-
ris Kosto ervoor zo snel mogelijk een oplos-
sing te zoeken voor de Vietnamezen. De
toestand van de twintig hongerstakers in de
asielzoekerscentra Spaubeek (4) en Echt (16)
kan nog niet als levensbedreigend worden
beschouwd. Volgens een woordvoerder kan
dat echter snel veranderen.
De briefschrijvers, twee vertrouwensartsen
die werkzaam zijn in het asielzoekerseen-

trum in Leusden, constateren dat de honger-
staking een grimmiger karakter heeft gekre-
gen. Ruim twintig asielzoekers weigeren
sinds gisteren behalve voedsel ook drinken;
„Een situatie die binnen enkele dagen tot

een coma en daarna tot de dood kan leiden",
schrijven de artsen A. van Es en A. Raat.
Staatssecretaris Kosto (Justitie) is niet van
plan zich in zijn beleid ten aanzien van de
Vietnamese asielzoekers te laten dwingen
door de hongerstakers. Kosto is wel bereid te
voorkomen dat 'mensen aan zichzelf ten on-
der gaan.'
Hij onderzoekt daarom mogelijkheden om
de mensen toch - en dus tegen hun wil -voedsel en vocht toe te dienen. Enkele hon-
gerstakers hebben inmiddels een verklaring
getekend diemedisch ingrijpen niet toestaat.
Het ministerie zal de waarde van zon verkla-
ring onderzoeken.

EG besluit tot
milieukeurmerk

Van onze verslaggever

BRUSSEL - Onder voorzitter-
schap van minister Alders hebben
de EG-ministers voor milieu giste-
ren in Brussel besloten tot de invoe-
ring van een milieukeurmerk. Pro-
dukten dieaan gemeenschappelijke
EG-eisen van milieuvriendelijkheid
voldoen, kunnen vanaf 1993 van een
EG-merk worden voorzien. Volgens
minister Alders gaan de plannen
voor de invoeringvan een apart Ne-
derlands milieumerk gewoon door.

Met het merk, een logo dat bestaat
uit een bloem van twaalf gele ster-
ren, een grote gele E in het midden
en een groene steel, wil de EG het
bedrijfsleven stimuleren om pro-
dukten te vervaardigen die zo mi-
lieuvriendelijk mogelijk zijn.

De toestemming voor het dragen
van het merk komt uiteindelijk in
handen van een op te richten natio-
nale instantie. In Brussel wordt een
apart comité opgericht dat telkens
voor drie jaar de voorwaarden vast-
stelt waaraan een produkt moet vol-
doen om in aanmerking te komen
voor het EG-merk.

Aeroflot staakt vluchten vanwege brandsiofgebrek

Internationale conferentie
over steun aan Sovjetunie

Vervolg van pagina 1
WASHINGTON - De Verenigde
Staten zijn van plan begin januari in
Washington een conferentie te be-
leggen om de humanitaire hulp aan
de Sovjetunie te coördineren. Zij
willen daarvoor de geïndustriali-
seerde landen, de landen uit Mid-
den- en Oost-Europa, hun bondge-
noten in de oorlog tegen Irak en
internationale financiële instellin-
gen uitnodigen.

Dat heeft de Amerikaanse minister
van Buitenlandse Zaken James Ba-
ker gisteren voorgesteld in een
breedvoerige rede over het Ameri-
kaanse beleid inzake de Sovjetunie
op de Princeton-universiteit.
Baker verklaarde dat op de confe-
rentie moet worden besproken wel-
ke maatregelen er genomen moeten

worden om ervoor te zorgen dat de
bevolking van deSovjetunie niet al-
leen de komende winter doorkomt
maar ook goed voorbereid het
hoofd kan bieden aan de winter van
1992-1993. De deelnemers moeten
zich daarbij richten op de eerste no-
den als voedsel, medicijnen, brand-
stof en onderdak. Baker zei niet op
welk niveau de conferentie gehou-
den zal worden.

Inbraken bij één
op vijf winkeliers

DEN HAAG - Bijna tweederdevan
de winkeliers in Nederland heeft
het afgelopen jaar last gehad van
één of meer vormen van criminali-
teit. Vooral warenhuizen, radio- en
televisiewinkels, boekhandels en
benzinestations lopen een hoogrisi-
co.
Dit blijkt uit een onderzoek dat in
opdracht van het ministerie van
Justitie is uitgevoerd. Bij één op de
vijf winkeliers werd ingebroken,
terwijl één op de vijftig werd be-
roofd. Benzinestations scoren hier-
bij met één op de acht bijzonder
hoog. Gemiddeld wordt bij berovin-
gen van benzinestations zon 8.000
gulden buitgemaakt.
Het onderzoek wijst uit dat gemid-
deld per diefstal ongeveer honderd
gulden aan koopwaar wordt ont-
vreemd en in geval van gelddiefstal
zon driehonderd gulden. De slacht-
offers van gelddiefstal meldden een
gemiddelde jaarschade van ruim
17.000 gulden. Zeven procent van
alle winkeliers heeft te maken ge-
had met intimidatie en dreiging met
lichamelijk geweld.

Senaat krijgt
steun kiezers

DEN HAAG - Een grote meerder-
heid (76 procent) van de Nederland-
se kiezers vindt dat de Eerste
Kamer moet blijven bestaan; 12
procent vindt dat de Senaat moet
worden afgeschaft en eveneens 12
procent heeft geen oordeel over de-
ze kwestie.
Dat blijkt uit de beantwoording van
een aantal vragen die het onder-
zoeksbureau NIPO in november
aan een representatieve groep kie-
zers heeft voorgelegd. Onder de
niet-stemmers heeft de Eerste Ka-
mer het minste aanzien. Van deze
groep vindt 63 procent dat de Se-
naat kan verdwijnen.

Afsluiting
De zaak is nu wel beslist,
Gorbatsjov heeft zijn langste
tijd gehad. Het kan een
week duren, mogelijk nog
wat langer, maar de aarts-
vader van de perestrojka is
klem gezet. Zijn ultieme po-
ging om aan de ontluistering
te ontkomen faalde gisteren,
toen het Volkscongres in rui-
me meerderheid de vorming

van het Slavische gemenebest billijkte en bekend werd dat nog
eens vijf Aziatische republieken zich in het kielzog van deRussische
Federatie, Wit-Rusland en de Oekraïne hadden begeven. Het ligt
nu voor de hand dat Gorbatsjov gewetensvol de overdracht zal
regelen om vervolgens van het toneel te verdwijnen, temeer daar
hij te kennen heeft gegeven niets voor een ceremoniële functie te
voelen.
De Sovjetunie is nu echt op sterven na dood. De beslissende fase
werd vorige week ingeluid, toen de Oekraïne zich onafhankelijk
verklaarde. Immers een Sovjetunie zonder de Oekraïne is ondenk-
baar. Het gemenebest van onafhankelijkerepublieken is thans een
realiteit die bovendien op brede steun uit de bevolking kan reke-
nen.Ook de strijdkrachten lijken zich bij de veranderde situatie te
hebben neergelegd. Tussen de staten die uit de Sovjetunie zijn
ontstaan, zullen in de toekomst ongetwijfeld meningsverschillenrij-
zen, maar die hebben zich onder het bewind van Gorbatsjov ook
geopenbaard, vaak zelfs op bloedige wijze. De voorbeelden lig-
gen voor het oprapen, in de Transkausasus bij voorbeeld. Het is
zaak dat de nieuwe staten uit overtuiging tot het gemenebest toe-
treden en constructief op zoek gaan naar vormen van samenwer-
king. Wie thans nog sympathiseert met Gorbatsjovs Unieplan zou
zich ook moeten realiseren dat sterk verzet tegen het gemenebest
een averechts gevolg kan hebben, hetgeen de kans op chaos ver-
groot.

Wat het nucleaire potentieel betreft, zullen duidelijke afspraken
moeten worden gemaakt, onderling en met de buitenwereld. Boris
Jeltsin heeft in dit verband geruststellende verklaringen afgelegd.
En de Oekraïners hebben nu bijna zes jaar geleden met het vrese-
lijke drama van Tsjernobyl wel hun bekomst gehad. Zij gaan nu
nog gebukt onder de verwoestende gevolgen van de kernramp.
Er is derhalve vooralsnog geen enkele aanleiding voor de veron-
derstelling dat het bestaan van nucleaire wapens onder een be-
wind van Jeltsin een veel groter gevaar zou zijn dan dit tijdens de
regeerperiode van Gorbatsjov het geval is geweest.
Gorbatsjov wordt dezer dagen zwakte verweten. Met evenveel
recht kan men in hem een politieke geweldenaar zien. In eigen
land oogstte hij onder de bevolking slechts geringe waardering,
omdat de perestrojka weinig materiele zoden aan de dijk zette.
Des te groter was zijn populariteit buiten de Sovjetunie. En dat is
begrijpelijk. Want anders dan al zijn voorgangers in het Kremlin
zwoor hij geweld en onderdrukking als systeem af, hetgeen er ook »
toe leidde dat er een eind kwam aan het totalitarisme in Oost-
Europa en de democratie er ontlook. Als geen ander vóór hem
heeft Gorbatsjov zijn nek uitgestoken en een indrukwekkende
prestatie neergezet, zonder welke het Slavische gemenebest van
onafhankelijke staten zeker niet van de grond was gekomen.
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punt uit
Roemenië

Alle vroegere leiders van de
communistische partij in Roe-
menië die waren veroordeeld
wegens het optreden van het
leger tegen demonstranten tij-
dens de volksopstand twee jaar
geleden, zijn gisteren in hoger
beroep vrijgesproken. De lei-
dende figuren onder het dicta-
toriale bewind van Ceausescu
waren aangeklaagd omdat zij
goedkeuring hadden gegeven
aan het gewelddadig neerslaan
van de volksopstanden in de
stad Timisoara en de hoofdstad
Boekarest.

Tsjernobyl
Het parlement van de Oekraïne
wil dat degenen die verant-
woordelijk zijn voor de ramp
met de kerncentrale in Tsjerno-
byl strafrechtelijk worden ver-
volgd, onder wie ook Sovjet-
president Gorbatsjov. Daartoe
heeft het parlement de resulta-
ten van een eigen onderzoek
gepresenteerd aan de gerechte-
lijke autoriteiten van de voor-
malige Sovjet-republiek.

Lijk in auto
De dode die woensdagavond
omstreeks 22.00 uur in een ge-
parkeerde auto in de Cronjé-
straat in Den Haag is gevon-
den, is een 44-jarige Hagenaar
van Marokkaanse afkomst. De
man had drie schotwonden in
de borst en hij zou ongeveer
een uur vóórdat hij in de auto
werd aangetroffen, zijn bescho-
ten.

Muntenvondst
Brj het Friese terpdorp Tzum-
marum hebben amateur-ar-
cheologen drt voorjaar een
kruik gevonden met 2.800 zil-
veren munten uit de 9de eeuw.
Volgens muntenspecialist G.
Mensonides van het Fries Mu-
seum in Leeuwarden gaat het
om de grootste zilverschat uit
deKarolingische tijd die ooit in
Europa gevonden is. Het Rijks-
museum Het Koninklijk Pen-
ningkabinet in Leiden spreekt
van een 'spectaculaire vondst.

Verzoening
Zuid-Korea en Noord-Korea
zijn het eens geworden over
een historisch niet-aanvalsver-
drag dat verzoening moet bren-
gen tussen " beide staten. Dit
heeft een Zuidkoreaanse func-
tionaris gisteren verklaard. Bij
besprekingen in werkgroepen
tussen functionarissen van bei-
de landen zijn 'alle nog reste-
rende problemen uit de weg
geruimd.'

'Honecker' met eieren bekogeld

tijd grenstroepen bevel hébben gegeven te
schieten op Oostduitsers die probeerden de
grens tussen de beide Duitslanden over te
steken. Dat heeft aan ongeveer 200 mensen
het leven gekost. De regering in Santiago
heeft herhaadelijk verklaard dat Honecker
geen inreisvergunning krijgt. Gisteren
werd in Brandenburg een gipsen pop met
de beeltenis van Honecker door actievoer-
ders met rotte eieren bekogeld.

Foto: EPA

" Ex-president en voormalig partijleider
Erich Honecker van de vroegere DDR is gis-
teren de Chileense ambassade in Moskou
binnengevlucht. De Russische regering had
de 79-jarige Honecker woensdag een ulti-
matum gesteld: uiterlijk vandaag moest hij
het grondgebied van deRussische Federatie
verlaten hebben, zo niet dan zou hij aan
Duitsland worden uitgeleverd. In het here-
nigde Duitsland loopt een arrestatiebevel
tegen Honecker. De ex-president zou inder-
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<gpiccolo's
In de Cramer 37, Heerlen
Postbus 3100, 6401 DP Heerlen
Postgiro: 1035100
Bank: ABN 57.75.35.935
Fax: 045-739364

Piccolo's
Over 1 kolom, in kleine letters met een woord in

'hoofdletters Minimumhoogte: 10 millimeter. Prijs per
millimeter hoogte: / 1.25
Afwijkende tarieven voor rubrieken: Proficiat en
Vermist Gevonden ’l.lO per mm. Onroerend Goed
en Bedrijven Transakt.es ’ 1.70 per mm.
Reuzepiccolo's
Over 1 of 2 kolommen, m 4 mogelijke lettergrootten
met minimaal een woord in grotere letter (14-punts).
Minimumhoogte 10 millimeter Foto's, logos en
illustraties zijn mogelijk Prijs per millimeter hoogte
per kolom: ’ 1,70
Advertenties onder nummer ’ 7.50
Bewiisnummers op aanvraag ’ 4.75

Prijzen exclusief 6% BTW. Betaling contant of met
de acceptgirokaart die u wordt toegezonden.
Enkele rubrieken UITSLUITEND a contant en mei
legitimatie

Telefonisch opgeven

045-719966
Maandag t m vrijdag 8.30-17.00 uur. Opgave - m de
regel - tot 12 00 uur daags voor plaatsing
Schriftelijk opgeven
Opgave via de ie post daags voor plaatsing

Persoonlijk opgeven
Via de balie van onze kantoren maandag t m vri|dag
8 30-17 00 uur Voor plaatsing op zaterdag en maandag
geldt donderdag 17 00 uur

Wi| kunnen geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden
voor schade van welke aard dan ook. ontstaan door
niet. niet tijdig of onjuist plaatsen van advertenties

Het Limburgs Dagblad wordt dagelijksgelezen door
meer dan 250.000 personen van 15 jaaren ouder.
(Bron CeDuCO Summo Sc<_

Personeel aanbod Bedrijfsruimte
Jonge MAN 19 jaar zoekt Te huur BEDRIJFSPAND
werk op zaterdagmorgen ca. 400 m2. Handelweg 29,
Tel. 045-443287 na 18uur. Geleen, Industrieterrein
Man 55 jr. zkt. nog een be- Borrekuil. tel. 046-745245.
ztgheid, Iftst. in de AUTO- Aanvaarding 1 jan. 1992
BRANCHE, verkoper of be- Een PICCOLO in het Lim-
stelwerk, Ifst. zelfst. wer- burgs Dagblad helpt u op
kend. Br.o.nr. B-0004, L.D. weg naar snel succes. Bel:
P.B. 2610, 6401 DP Heerlen 045-719966.

Personeel gevraagd

__________________ ________________"'>^^P_.^^^r^^_________________fi____f_Xl
zoekt

Nette Buffethulp
Persooonlijk voorstellen vrijdag en zaterdag tussen

20.00-22.00 uur. Beitel 90, Heerlen.

C 1000 supermarkt Vestjens
Molenberg/Heerlen,

vraagt met spoed, voor full-time en part-time

Kassière m/v
Ervaring geniet voorkeur, leeftijd 17-20 jaar.

Maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek.
" Tel. 045-717900, dagelijks van 10.30-12.30 uur.

Gevraagd medewerkster
Leeftijd 16 - 20 jaar.

Croissanterie in centrum Heerlen.
Tel. 045-324238.

Limburgs Dagblad
vraagt

Bezorg(st)ers
voor Munstergeleen en Sittard

Voor meer info over de aard van het werk, de duur van de
bezorgroute en de hoogte van de verdiensten en extra's,
kunt u tijdens kantooruren even langskomen of bellen:

Baandert 16, Sittard. Tel. 046-515577.,

Dagblad de Telegraaf
wij vragen voor direct aktieve

Bezorg(st)ers
voor Landgraaf en Kerkrade. Voor meer informatie kunt u

bellen naar 045-326033
Gevraagd:

Friturehulp m/v
voor doordeweeks in Schaesberg.

Tel, op 13-12 en 14-12 na 14 uur 045-319316.

Tempo-Team Uitzendbureau
zoekt:

Medewerkers m/v
voor een bedrijf in Landgraaf. U werkt mee aan de produk-
tie van gasbeton in 3-ploegendienst. De werkzaamheden
bestaan onder meer uit het ophangen van metalen netten,
het zagen en repareren van blokken, en dergelijke. Wij
bieden u een goede werkkring en goede verdiensten. Hebt
u interesse? Kom dan langs of bel ons.

Informatie: 045 - 71 83 66, Sigrid Nijenhuis
HEERLEN, OP DE NOBEL 1/AKERSTRAAT

Rest. "In de Gekroonde Haan" Hrt. vraagt jonge energieke
Horeca medewerker

voor grill-counter. Tel. aanmelden dagelijks tussen 10.00 -
12.00 uur. Tel. 045-711373.

Gevraagd: Ervaren MON-
TEUR voor tweewieler-
branche op korte termijn.
Werkplaats Sittard. Schrifte-
lijk solliciteren. Tweewieler-
specialist Math Salden, Pro-
vincialeweg 21, 6141 AA
ümbricht.
BEZORGERS gevraagd
voor ons weekblad. Tel.
046-743055.

Bij uw slager van Melik is er
plaats voor een CHEF-
SLAGER. Uw taak wordt o.a
't managen van een gemoti-
veerd team om samen een
prettige werksfeer en ge-
wenste resultaten te beha-
len. U bent tevens in het be-
zit van een SVO-diploma.
Bent U geïnteresseerd
neemt U dan a.u.b. tel. kon-
takt op met van Melik Food-
groep 045-229322 vraagt U
naar Carin Cremers.

1

Gevr. erv. FRITUREHULP
voor Cafetaria te Kerkrade-
west, op afroep basis. Br.o.
nr. B-9996, LD, Postbus
2610, 6401 DC Heerlen.

DISC-JOCKEY met super-
mix kan nog werk aanne-
men. Laat u zich verrassen.
Voor disco of pnvefeest. Inl.
09-49.24044719.
Fa. WGW Bouw. Voor direct
gevr. voor Duitsland MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den. Ook colonnes. 045-
-231336/ 230477. Hommer-
terweg 77, Hoensbroek.
Club Bubbies zoekt met
spoed DAMES wegens
enorme drukte. Hoog gar. :loon. TeL 046-742313
MEISJES gevraagd voor |
goedlopende pnve-club in|
Kerkrade. Hoge verd. Pretti- ;
ge sfeer. Werktijden te be-
palen. Ben je 18 jr. bel of
kom even langs voor 'n ge- 'sprek. Club L'Amitié, Kaal- :
heidersteenweg 154, Kerk- I
rade. 045-425656. I
CHAUFFEURS fulltime M/V "gevr. voor taxi-bedrijf. Soll. I
na 18 uur. Keekstr. 46, Hrl. 'Gevr. ervaren FRITURE- i
HULP, voor 2 avonden per I
week. Tel. 045-457845.

Bouw- en ingenieurbureau
CATENA BV vraagt met
spoed AKOESTIK-
MONTEURS voor het plaat-
sen van binnenwanden en
plafonds voor haar werken
in Duitsland, hoog loon en
goede soe. voorzieningen.
Soll. na tel. afspraak 045-
-232100.
Schoonmaakbedr. de Wis-
ser vraagt SCHOONMAAK-
STER, moet zelfst. kunnen
werken, omg. Hoensbroek.
Schrift, soll. naar Postbus
2568, 6401 DB Heerlen.
Fa. Hochbauw vraagt MET-
SELAARS, betontimmerlie-
den, stratenmakers en a-
koestiekbouwers, voor om-
gev. Duitsland. Hoog loon.
Tel. 09-49223763062 tij-
dens kantooruren van 8.00-
-17.00 uur.
Gevr. erv. FRITUREHULP
voor ca. 20-30 uur per week
Bellen na 19 uur 04498-
-57686
Gevr. BETONTIMMERLIE-
DEN, metselaars, steiger-
bouwers, stratenmakers,
akoustik-monteurs, bagger-
machinist voor Atlas. Bln.
tijd. kantu. 9-17 uur 09-49.
2237.63061, na 18 uur 045-
-423591.
Gevr. part-time SERVEER-
STER en keukenhulp. Voor
nadere ml. 0949-2454-1450
na 17.00 uur

Zelfstandig PERSOON MA/,
enthousiast en klant vrien-
delijk voor verkoop van Ital.
spec., 30 uur p/w. Inl. 045-
-740797.
APK-KEURMEESTER of
aankomend APK-keur-
meester. Auto Kleijnen,
Locht 193, Kerkrade. Tel.
045-425555 vragen naar
dhr. Theo Kicken.
Reklame BEZORGERS ge-
vraagd, min. lft. 15 jr., Heer-
lerbaan Bekkerveld, Renne-
mig en Sittard. 045-257974
BEZORGERS gevr. v. och-
tendkrant in Brunssum. min.
lft. 15 jr. 045-257974.
Optitech studio's vraagt Fl-
GURANTEN-modellen m/v.
Inschr. ml. tel. 040-436612.

Te huur gevraagd
Per jan. 1992, EENGE-
ZINSWONING te huur ge-
vraagd. Tel. 045-740856
Alleenst. man zoekt woon-
ruimte in omgev. VALKEN-
BURG. 045-456075 v. 14-
-18 uur.

OG te huur
WOONHUIS met 4 slpks.,
badk., garage en tuin voor
periode van 1 jr., huur
’BOO,- per mnd. Br.o.nr.
B-9975 LD., P.B 2610,
6401 DC Heerlen.

Onr. goed te koop aangeb_/gevr.

Snel en goed Uw huis verkopen?
Jos Storms O.G. Past.Vonckenstr.44 Geleen 046-742550

Geen Verkoop! Geen kosten
Hypotheken net even beter!!

VAN OPPEN BV, Lindeplein 5, Brunssum. 045-254543.
OPEN HUIS HEDEN 13 DECEMBER T/M

ZATERDAG 14DECEMBER VAN 14.00 - 16.00 uur.
Maastricht, Residentie Abtshof

Residentie Abtshof is gel. op twee minuten van het Vrijthof
(centrum). In dit zeer luxe gebouw, dat nagenoeg voor be-
woning gereed is, zijn nog enkele app. te koop. Er is keuze
uit 6 verschillende indelingen met 2 of 3 slaapk. met een
max. vloeropp. van circa 125 m2. Lift, wintertuin, eigen af-
gesloten parkeerplaats. Prijzen van ’ 269.000,- v.o.n. tot

’ 354.00,- v.o.n. (mr. van uw eigen huis is bespreekbaar).
ADRES: Patersbaan 108, te Maastricht (bereikbaar vanaf
Calvariestraat of de Tongersestraat). 10089026.

INL: STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.
TEL. 043 - 25 29 33.

Munstergeleen, Weverstraat 18
In zeer gewilde omgeving gelegen, ruim jongwoonhuis met
C.V. en uitgeb. garage, aparte berging en vrije achterom.
Royale voor- en achtertuin. Ind. entree, toilet, royale woon-
kamer, open keuken. 1e verd. 3 slpks., badk. met ligbad en
douche. Zolder.

Kooppr. ’138.000,- k.k.
Penis Vastgoed, g 040-518428.

OPEN HUIS VRIJDAG 13 DECEMBER VAN 14.00-19.00 u
Geleenstraat 138-140, te Heerlen

Centrum. Royaal luxe appartement in Residentie, Herle.
Kelderberging. Part.: luxe entree met lift. Appartement:
Woonk. ca. 33 m2met balkon. Moderne keuken. Bijkeuken
2 ruime slaapk. (één met balkon). Luxe bet. badk. met ligb.

en douche.
Prijs ’ 165.000,- k.k. 5251

INL. STIENSTRA MAKELAARDIJ B.V.
TEL. 045 - 71 22 55

Te koop
gevraagd

woonhuizen in de prijs-
klasse tot ’ 150.000,-.

Directe aankoop mogelijk!!
Geen Verkoop, geen kosten!

LIVAC B.V.
Akerstraat Nrd. 11,

Brunssum. Tel. 045-220550
SCHINVELD, Bouwbergstr.
28. Goed onderhouden
vooroorlogs huis op ca. 709m 2grond, ’ 140.000,- k.k.
Wijman & Partners. 045-
-728671.
Te k. BOERDERIJ, 16 are,
half gerestaureerd. Tel. 09-
-3211866780 na 17.00 uur.
HOENSBROEK, Prins Wil-
lemstr. 58A, eengezinswo-
ning, achterom bereikbaar,
vaste trap naar zolder.
’98.000,- k.k. Wijman &
Partners, 045-728671.
Te koop BOUWGROND, ca.
500 m2, zeer excl. gelegen
te Heerlen, pr. ’110.000,-
-k.k. 045-741874 na 18.00u.
Ter overname aangeb. 2
SPORTSCHOLEN en aero-
bic-zaal, ligging Heerlen/
Hoensbroek/Brunssum. Al-
leen ser. reflecteren. Br.o.nr.
B-0001 LD., Postbus 2610,
6401 DC Heerlen.
HEERLEN, Beersdal mooie
ruime en modern inger. wo-
ning, bwj. '80. Ind.; gr.
woonk. met half open keu-
ken, betegeld terras op zui-
den en veel privacy, garage,
3 slpks., badk. met ligbad en
2e toil. Aanv. medio maart,
vr.pr. ’ 138.500,-k.k. Info:
van der Venne, vastgoed
Bom. Tel. 04498-58465.
HOENSBROEK, Bergstr. 15
hoekhuis met garage, 3
slpkms, badkmr. met ligbad-
douche-2e toilet. Huis is
voorzien van hardhouten
kozijnen met dubbel glas

’ 115.000,-k.k. Wijman &
Partner. Tel. 045-728671.
LANDGRAAF, Troereberg
33, seniorenwoning met
voor- en achtertuin. Gelijk-
vloers: woonk. met keuken,
toilet, badkmr met ligbad,
slaapkmr. en berging. 1e
etage logeerkmr. Huis ver-
keert in prima staat.

’ 139.000,-k.k. Wijman &
Partners. 045-728671.

Kamers
Te h. mooie gemeub. KA-
MERS met gebr. van tele-
foon, keuken en douche te
Kerkrade. TeL 045-443380
Te huur NUTH gemeub. ka-
mer met kookgel. v. studen-
ten of alleenst, werk.men-
sen. Tel. 04492-2587.
KAMERS te huur te Heerter-
heide. Inl. 045-463400.
Te h. ZIT/SLPK. te Hoens-
broek. Tel. 045-229654 na
14.00 uur.
Kamer te h. omgev. KERK-
RADE. Kleingraverstr. 97.
Tel. 045-413443.

Door de enorme verkopen,
dringend woonh. te koop
gevr. (alle prijsklassen!).
N.M.W. QUADEN & ZN,
Makelaardij onr. goed, Gel-
restr. 4, Munstergeleen, lid
NVM. Tel. 046-519644.
HOENSBROEK, wilhelmi-
nastr. 145, vooroorlogs
woonhuis, achterom bereik-
baar, 3 slpkms. ’83.000,-
-k.k. Wijman & Partners.
045-728671.

Woningruil
Vrijst. eengezinswoning te
LANDGRAAF tegen mooie
flat of appartement in Land-
graaf. Interesse? bel 045-
-721822 na 18 uur.

bouwmat./machines

'n vorkheftruck
huurt u bij

Frissen B.V.
divisie intern transport
Valkenburg-Houthem.

TeL 04406-40338.
Master

hetelucht-
kanonnen

Frissen/Tuin e Park B.V.
Valkenburg-Houthem

Tel. 04406-40253
KUNSTSTOF-ramen-deu-
ren-serres, van fabrikant
naar klant, nergens goedko-
per. Tel. 045-327962; fax.
nr. 045-327963.
Kanteldeuren en rolluiken
bestellen? STRATEN Voe-
rendaal bellen. Ook voor in-
dustrie. Tenelenweg 8-10.
Tel. 045-750187.'
KANTELDEUREN, roldeu-
ren, sectiedeuren met of
zonder afstandsbediening in
23 maten direkt leverbaar.
Afstandsbediening compu-
ter gestuurd, geschikt voor
alle soorten garagedeuren
compl. met zender voor uw
auto. Fa. Straten, Eijkskens-
weg 18, Geulle. 043-641044
Te k. AFRASTERINGSBUI-
ZEN nieuw, rond, roestvrij.
Zeer voordelig! 043-252677
Te k. KOKERPROFIELEN
nieuwe vierkante buizen.
Zeer voordelig! 043-252677
MASTER en Remko hete-
luchtkachels. Verkoop en
Service. Collé, Nusterweg
90, Sittard. TeL 046-519980
Te k. restanten stalen PLA-
FONDS. Inl. Lamex Bouwe-
lementen, tel. 045-325902
tijdens kantoortijden ma. t/m
vr. van 9.00-17.00 uur.
Gevraagd kleine en grote
partijen NAAMSE-STEEN,
tegels en stoepranden van 1m 2tot 30 m2. Tel. 043-
-215905, na 18.00 uur. :
POORT Heras-werk, 5.00 ,
meter breed, ’900,-. Tel.
045-211540 na 16 uur.
Piccolo's in het Limburgs
Dagblad zijn groot in RE-
SULTAAT! Bel: 045-719966.

Bouwen/Verbouwen Reparaties
DIREKTIEWAGENS huur of TVA/iHpn Hpfprt
koop je bij Brouwers/BBIS! ■ V/ViaeO döTeCl
Maastricht 043-684444, Binnen 24 u. klaar, prijsopg.
Heerlen 045-411930, Wijlre en garantie. 045-231340.
04450-2220. TV/VIDEO reparatie. Zonder
Te k. stalen GARAGE- voorrijkosten. Görgens. In-
POORT afm. 2.33x2.12 mtr. dustrieterr.- Abdissenbosch-
en stalen deur met kozijn, Landgraaf. Tel. 045-314122
afm. 0.97x2.12 mtr. Pr. Diepvries/koelkastreparatie
’300,-. Tel. 045-425914. me£sta| bjnnen \2 uur

TEBBEN koeltechniek (part)
H_-»hhw/n h? Geen voorrijkosten met ga-
""""y rantie. 045-460471

BEHANGTAFEL 3 mtr. Tranea^H„’ 65,-. M. Botterweck, Aker- Transacties
str. 106, Spekholzerheide. Ter overname aangeboden
Te k. Passap BREIMACH., FRITURE/Snackbar, zeer
dubbel beds, 4 kleuren brei- goede ligging, dag- en
comp. met deco ponsk. en avondzaak. Info 046-
-boeken. Tel. 045-324977. 512898, na 12.00 uur.

Landbouw en Veeteelt___________________________________________
„.„M.i II

Gevraagd aardappeltelers
voor kontraktteelt voor de rassen: Nicola, Bildtstar,

Charlotte, Hansa. Inlichtingen:
KOPIJ Limburg bv Sleperweg 28, Maastricht. 043-633636.

Mactor ONDERDELENBANK.
ividöiei Tel. 04493-2715.

HetelUCht- Te k. KERSTBOMEN ook
l<anr\r\_~\P*r\ voor wederverkopers. Wa-tscli lui imci I genschutweg 45, Palemig.

Frissen/Tuin en Park B.V. jel 045-721259
Te koop Marathon WAGEN;'ei. ww.4._... jees. Tel. 04756-5594.

3V2 ton VOEDERBIETEN, ' __ ... r UCTtr. , |0,, T
’ 200- P Potterstr 7 Nwe. en gebr HEETELUCHT-ffIên. teL 045^^8 KANONNEN, spec. prijzen.

' —^—^ Alle typen vaste tand culli-
MASTER en Remko hete- vatoren. Div modellen mest-
luchtkachels. Verkoop en schuiven, spec. prijzen. Kip-
Service. Collé, Nusterweg kar 10/12 ton koopje. LMB J.
90, Sittard. Tel. 046-519980 Spons-Eijsden 04409-3500

Auto's

anno
Panda Parade

Inruilers
Panda White 27.000km!! 1985 nu ’ 5.950,-
Panda 1000CL rood 1986 nu ’ 7.900,-
PandalOOOCLgrijsmetallic .. 1990 nu ’ 12.750,-
Panda 1000CL IE Dance 1990 nu ’ 11.900,-
Pahda 1000CL IE grijsmet. ... 1990 nu ’ 12.750,-
Panda 1000 CL IE rood nov. 1990 nu ’ 12.950,-

Nieuwe Panda's én Unos
Nu kopen:

* Géén BVB-Prijsver-hoging
* Kenteken 1992
* Betalen 1993!!

Vraag onze voorwaarden.
Fiat Creusen Heerlen

Parallelweg 34
Tel. 045-742121

Auto LIMBURG biedt aan:
Mercedes 230Ezwartmet div extra's nov .. 1989 ’ 55.000,-
MB 200 dblauw get gl div extra's nov 1987 ’ 34.500,-
-190 Dd bl get gl div extra's nw type mod .. 1990 ’ 42.500,-
-190 Dd blauw get gl sportv 1985 ’ 24.500,-
Opel Omega 3000izeer apart 1988 ’ 37.500,-
Omega 2.0iaut stuurbekr model 1987 ’ 17.500,-
Omega 18 S antracietmet get gl 1987 ’ 17.500,-
Renault 25 GTX 2.2iV6-pakket mod 1989 ’ 25.000,-
R25TS 2.0 wit stuurbekr 1988 ’ 15.000,-
R2l GTS Symphonie grijsmet get glas .... 1989 ’ 18.750,-
Rll GTX roodmet get glas 5-bak mod 1988 ’ 12.900,-
BMW 518ibronsmet get glas c.v ' 1986 ’ 13.900,-
BMW 525igroenmet get glas schuifd 1982 ’ 6.900,-
BMW 318iM4O zwartmet sportv c.v. mod 1988 ’ 22.500,-

BMW 316iM-styie biaüwrriët'schuifdak'.'."!. 1988 ’ 22.500,-
BMW 315 wit get glas schuifdak 1983 ’ 6.900,-
Peugeot 405 SR 1900alle extra's 1988 ’ 19.750,-
Peugeot 405 SR 1600 alle extra's 1988 ’ 19.750,-
Ford Siërra 2.0 Ghia zwart get gl schuifd .. 1988 ’ 19.750,-
Siërra 2.3D combi Special schuifdak 1989 ’ 24.500,-
Siërra 1600Laser 3-drs grijsmet 1987 ’ 15.000,-
Escort 16 diesel combi wit 5-drs 1988 ’ 15.750,-
Escort 16 CL metABS!! wit 5-bak 1986 ’ 12.750,-
Escort 14 CL Bravo antracietmet get gl 1988 ’ 15.900,-
Escort 16 DCL grijsmet open dak 5-bak ... 1986 ’ 10.750,-
Mitsubishi Lancer 18 GL-D combi wagon .. 1989 ’ 19.750,-
Lancer 15 GL combi wagon LPG onderb .. 1987 ’ 15.900,-
Colt 12 EXE rood get glas 1987 ’ 12.500,-
Opel Corsa 13 SR HB sport-int 5 bak 1989f 12.500,-
Kadett 13 S Limited blauwmet get gl 1986 ’ 13.500,-
Ascona 18 S zwartmet get gl 5-bak c.v. .... 1988 ’ 15.900,-
Ascona 16 Sd blauw 4-drs nw.st. mod 1985 ’ 7.250,-
Rekord 2.0 S blauwmet get gl 5-bak c.v .... 1985 ’ 10.750,-
Nissan Bluebird D combi stuurbekr 1989 ’ 19.750,-
Bluebird 2.0LX Hatchback stuurbekr 1987 ’ 14.750,-
Sunny 16 SLX coupé blauwmet get glas ... 1987 ’ 14.750,-
Toyota Corolla Twin Cam GTi coupé 1984 ’ 11.500,-
Citroën CX 22 TRS div extra's 1988 ’ 16.900,-
BK 16 TRi Break wit duurste uitv 1989 ’ 22.500,-
BK 16 TRi blauwmet get gl 4-hfdst enz 1987 ’ 15.750,-
BK 19 TRD blauwmet schuifd stuurbekr ... 1989 ’ 20.750,-
BXI9TRDS-drswit 1988 ’ 18.750,-
BK 1400 RE rood 5-bak 1988 ’ 13.900,-
Mazda 626 Sedan 2.0 GLX 12V st bekr.... 1989 ’ 20.750,-
-626 Coupé 2.0 GLX stuurbekr antr.met 1986 ’ 12.750,-
-626 coupé 2.0 GLX sportv antr met mod .. 1984 ’ 7.250,-
Volvo 340 GL antr met. get glas 5-bak 1988 ’ 14.900,-

Inruil en vlotte financiering mog. Uw vertrouwd adres:
Auto Limburg, Mauritsweg 126, Stem. TeL 046-338474

I KERST. I
occasion[show

SAMENWERKENDE

oecSSon. S/WAD_,_-._-_ _~.\i__-_ t______Wm_WMj--mmMm__-wvan alle ______téiÊium__akßßism.

bekende Maastrichtseauto-dealers

merken! .^.- .■..., . .■ -. .
i E^aC&ülririiiiïi
" "

Te koop schade-auto's
BMW 728i1982; Ford Siërra 2300 D 1986; Ford Siërra 2 Itr
Sedan 1990; Honda Civic 1990; Mazda 626 Coupé 1986;
Mitsubishi Colt Turbo 1983; Nissan Micra autom. okt. 1991;
Opel Kadett E 12 LS 1984; Opel Ascona 16 D 1985; Re-
nault 5 TR 1990; Renault 19 1990; Toyota Carina II 1986;
Volvo 340 1985; Volvo 340 2 Itr. Sedan 1985; Volvo GLT
1988; Volvo 240 DL 1986.

Autohandel G.H. v. Kessel, Windraak 28 C, Sittard.
Tel. 046-515280

Kerp Inbouwcentrum
UW INBOUWSTATION VOOR:
autoradio's, boxen, antennes,

CD-spelers, CD-wisselaar, versterkers
equalizers, alarmsystemen, etc. etc.

Nu ook inbouw-autotelefoons en telefoonantennes.
Kerp Heerten, uw vakspecialist als het om inbouwen gaat!

In de Cramer 31, Heerlen.
Tel.: 045-716951.

Te koop gebruikte auto's
Citroen AX 11 TRE 1987; Dayhatsu Charade T.D. 1990;
Ford Fiesta 1986; Ford Escort 1600 1986; Ford Siërra
Combi 1985; Nissan Cherry 1500 GL 1985; Opel Kadett
1200 Combi 1986; Opel Kadett 1300 I 1989; Volvo 340 '85

Autohandel G.H. v. Kessel, Windraak 28 C, Sittard. I
Tel. 046-515280

Mazdakroon occasions
Mazda 323 1.3, 1.5LX, GLX Sedan'Bs'B6'B7 1988
Mazda 323 1.3 16VGLX HB weinig km 1989
Mazda 323 1.5HB envoy 3-drs 1988
Mazda 323 1.3HB veel extra's rood 1988
Mazda 323 1.5Hb 3-drs rood ensign 1988
Mazda 626 2.0 en 1.6HB GLX 1987
Mazda 6262.0 GLX 1986
Mazda 6262.0LX dieselSedan 1987 j
Honda Civic 1.3 5-drs. ’ 2.500,- 1980
Mitsubishi Colt 1.2 Exe veel extra's 1987
Toyota Carina 11 1.6 16V 27.000km 1988'Nissan Micra 1.2 HB DX 1985
Nissan Sunny 1.3 DX zeer mooi 1984
Opel Kadett 1.3 Hb 3-drs. ’ 2.950,- 1981
Opel Corsa 1.2 TRS veel extra's .' 1985
Ford Escort 1.6 HB 5-drs 1984
Renault 11 Broadwayuitv 1986
Mercedes 200D showroomst. org. 170.000krri 1982

Wordt verwacht:
Mazda 626 2.2iGLX coupé 27.000 km. nw.st 1990
Mazda 323 1.6iGLX F coupé 18.000km 1991
Nissan Micra 1.2LX 1990

' Alle occasions met NAP pas en Mazdakroon garantie.
Uw Mazda dealer AUTO LEYMBORGH BV

Bornerweg 2-8 LIMBRICHT, tel. 046-515838.

Daihatsu Quadflieg
Terreinauto

Daihatsu Feroza EL Resin Top 1991 ’ 27.900,-

Automaat
Daihatsu Applause Xi Autom 1989 ’ 22.900,- J

Occasions
Daihatsu Charade GT Ti 3.000 km 1990 ’ 23.900,-'Daihatsu Charade 13 iTX 15.000 km 1990 ’ 17.900,- !
BMW 316izwartmet. sportv. 16.000km 1989 ’ 28.900.-
VW Passat GL 18, grijsmet. 41.000km 1989 ’ 29.900,-
Audi 80 kl. blauw 42.000km 1988 ’ 23.900,-
Honda Accord 2.0EX 40.000km 1989 ’ 23.750,-
Peugeot 205KR 1.436.000km 1990 ’ 15.900,-
VW Golf Memphis 1.8kl. wit 1989 ’ 18.750,-
VW Polo Sedan blauwmet. 11 .OOOkm 1989 ’ 16.900,-
Mazda 1.3LX 3-drs 1989 ’ 16.750,-
Opel Kadett 1.6ikl. zwartmet. 48.000km ... 1988 ’ 15.900,-
Opel Kadett 13 LS Sedan, wit, 55.000km . 1988 ’ 15.900,-
Ford Siërra 2.0 Sedan, bruin, 41 .OOOkm ... 1988 ’ 18.750,-
Nissan Sunny Twincam coupé rood 1987 ’ 18.900,-
Alfa 33, kl. wit, zeer mooi 1987 ’ 12.900,-
Peugeot 205KR kl. rood, 42.000 km 1988 ’ 14.750,-
BMW 324Dverlaagd sportvelg 1986 ’ 17.900,-
Mitsubihi Colt 15 GLX sport 1986 ’ 10.900,-
VW Gotf GTi kl. rood 90.000km 1986 ’ 17.900,-
VW Golf GTi kl. groen veel extra's 1983 ’ 9.900,-
Ford Escort 1.4 CL 5-drs 1987 ’ 13.900,-
Volvo 360 GLT zeer mooie uitvoering 1986 ’ 11.900,-
Ford Siërra 1.6CL Sedan kl. blauw 1987 ’ 13.900,-
Ford Escort 1.3 CLkl. bruin 57.000km 1987 ’ 12.900,-
Lancia Thema lE, zilver, 103000km 1987 ’ 13.900,-
Ford Siërra spec. uitv. cross worht, 1984 ’ 8.950,-
BMW 316kl. blauw 124.000km 1986 ’ 14.750,-
Mercedes 190Ewit sportv. 103.000km 1986 ’ 19.900,-
Alfa Sprint coupe 1.5 kl. zilver 1987 ’ 14.750,-
Opel Corsa 12LS Sedan kl. wit 1985 ’ 6.750,-
Opel Kadett 12LS 3-drskl. wit 1984 ’ 5.950,-
Mitsubishi Cordia I.6SR 1983 ’ 6.750,-
Renaultßskl. witl2o.oookm 1987 ’ 6.950,-
Daihatsu Cuore kl. rood 62.000km 1985 ’ 5.950,-
Citroën BK 1.4 RE, 98.000km, rood 1985 ’ 6.950,-
Fiat Panda White 34 1985 ’ 6.750,-
Subaru Mini Jumbo 1983 ’ 4.950,-
VW Jetta met sportvelgen 1982 ’ 4.750,-
Opel Ascona 16S, 5-drs, kl. blauw 1983 ’ 4.750,-
Ford Escort 1.3Lkl. blauw 1983 ’ 6.500,-
Fiat Uno 70S 5-drs kl. groenmet 1983 ’ 5.950,-
Mazda 323LX Sedan zeer mooi 1983 ’ 5.950,-
Opel GT speciale uitv. 2.2i 1969 op aanvr.
Skoda 120LS coupe 43.000km 1983 ’ 2.950,-
Skoda 120LS Sedan 58.000km 1984 ’ 2.950,-

Diverse inruilers v.a. ’ 500,-- 112, Landgraaf Tel. 045-321810

Wacht niet met
kopen wacht met

betalen!!!
Nissan Stanza 1.5 1983
Citroen Visa 11 RE speciaal 1983
Renault 5 TL 1985
Citroen BK 14 1985
Citroen BK 16 TRi Im-velgen spoiler 1986
Citroen Visa 1100 1986
Citroen BK Leader 1986
Nissan Micra 1.0 automaat type 1987
Citroen BK 19TRS automaat stuurbekr 1987
VWGolf 1.3GL special 1987
Opel Kadett 5-drs. Sedan december 1987
Mitsubishi Lancer 1.5GLX 1988
Peugeot 309 XL 1.3 1988
Ford Fiesta 1.4 i 1989
Opel Kadett 1.3GL 1989
Seat Ibiza XL 1.2 1989
Citroen 1800Turbo Diesel 1989
Citroen AX 1.4GT Im-velgen spoiler 1990

Speciale aktie-auto
Citroen BK 19GTi 1988
Citroen BK 19GT met schuifdak 1986

Uitstel van betaling, max. ’ 10.000,- tot juni 1992.

De aktieve Citroen dealer in Zuid-Limburg!

Occasions
Volvo Klijn Heerlen

Volvo 740 GL Estate 01-'9O
Volvo 740 GL 05-'B9
Volvo 480 ES Turbo 09-'BB
Volvo 460 GLE injection 02-'9O
Volvo 440 GLE 01-'B9
Volvo 440 GL 08-'9l
Volvo 440 GL 04-'B9
Volvo 340 GL I.7Sedan 11-'BB
Volvo 340 DL automaat 05-'B9
Volvo 340 DL 03-'B9
Volvo 340 DL Sedan 01-'B6
Opel Kadett 1.6GLS automaat 4 deurs 05-'B6
Opel Kadett 1.3 3 deurs 02-'B9
Opel Kadett 1.3 5-deurs 01-'B7
VW Golf Diesel 10-'B7
VWKever 01-72
Alfa Giullietta 1.6 04-'B2
Renault 11 TL 08-'B4

De Koumen 5, 6433 KG, Hoensbroek-Heerlen.
Tel. 045 - 22 00 55

Proficiat Proficiat met het zien vi
____

EAbraham^^ Abraham

;P_________■ R_

"mm** j stra

Van de 3 Goudklompjes! Desiree en Gerard.,Sen
Hartelijk gefeliciteerd ~~ ~~ . ,£ern_. 'a . . __, Een PICCOLO in het Ly

Pap met je 70e burgs Dagblad helpt u" 1

a' weg naar snel succes. "ra
045-719966. >lj<

Reageren op
advertenties onder

BRIEFNUMMER
Stuur uw brief (voldoen' "e.

gefrankeerd) naar hel '§d
i . | Limburgs Dagblad. J^d:^^#T i postbus 2610, 6401 D^an| Heerlen en vergeet niet I» utr.

v ( | onder op de enveloppe' ftra
a . W*ÖK_ nummer uit de advertenl °an

Kinderen en kleinkinderen. te vermelden. °ar,

Hoge beloning jjjk
Voor aanwijzingen die leiden tot de oplossing van eefl^misdrijf, gepleegd op 8 december en tot terugverkrijg%

van de VW GOLF CD, atlasgrijs, kent. LX-19-SZ, alles 9 cc
vreemd van de Drossaertweide 55 te Oirsbeek.

Inl. welke discreet zullen worden behandeld, a;
schriftelijk of telefonisch aan de directie van A & M J?P

Verzekering Maatschappij NV, Postbus 1145, ; ra
6201 BC Maastricht. Tel. 043-217366. %i

Vol:
VW Passat Variant GT «vé

1.8 Inspuit 1990, 51.000 km, ’ 39.750,-, 1 jaargarant* jW
Combi Car Centrum BV £

Langheckweg 2, Kerkrade. TeL 045-463344. o0}
tlO;

Stationcars £
Renault 21 Nevada Break, GTS 1j ïf 1Opel Kadett 1.7 dieselLS 5-drs, div. extra's 1!"a
Opel Omega Turbo Diesel CD intercooler 1!
Opel Omega 1.8beigemet 1'
Opel Rekord 2.0 GLS beigemet 1 sü]
Opel Kadett 1.6 D 5-drs. wit 1! JacVW-Passat variant met gas 1' Hel
Mitsubishi L3OO 2.3D lang, hoog 1987/19 Hu
Mercedes 309 lang perf. staat 1' Vo,

Garantie, inruil en finaniering mogelijk Pa
Autobedrijf Ad van Neer s

v
l
a
r

Zandweg 160, Heerlerbaan (naast Vroedvrouwenschoo' tr,
TeL 045-416023. ,„,

Te koop

Siërra 2.0iSport
'87 i.z.g.st. alarm met autom
slotvergr., vr.pr. ’ 17.500,-.
Tel. 045-251641 of 225336.

Van Leeuwen
Citroen

Citroen CX
2500 GTi turbo

roodmetallic, km. 55000
bouwjaar sept.'BB
volledige garantie

Citroen BK
1.9 TRS

stuurbekrachtiging
wit, getint glas'

bouwjaar dec'BB
Voll. gar./financ.

Citroen BK
16TGi

grijsmetallic, km 16000
bouwjaar febr.'9l
voll. gar./financ.

VWGolf
1.3 Memphis
grijsmetallic

bouwjaar aug.'BB
Volledige garantie

Peugeot 205 XS
14 inj. kat.

antraciet, km 21000
bouwjaar jan.'90

volledige garantie

Alfa 33
1.3 junior

bouwjaar '87, km 65000
silvermetallic

volledige garantie

Van Leeuwen
Citroen

Strijthagenweg 129
Kerkrade

TeL 045-453355

De hoogste prijs
Voor uw auto

045-232357 ook 's avonds.
Autohandel Johan
SCHMIDT heeft diverse
auto's in voorraad van
’750,- tot ’6.000,-. Alles
met APK. Tel. 04492-2888.
Hommert 24, Vaesrade.
OPGELET, gevr. voor ex-
port, pers. en bedrijfsauto's
in alle prijsklasses v.a.
’5OO,- . Schade of defect
geen bezw. Contant geld.
045-727742 b.g.g. 723076.
Te k. SIËRRA 2.0, bwj. '83,
5-drs, 6 cyl.; Escort 1.3, bwj.
'83, 3-drs. Tel. 04492-3164.
Verl. Lindeln 23, Oirsbeek.
Te k. KADETT 1.2, HB bwj.
'86, 3-drs; Kadett 1.3 bwj.
'86, HB 3-drs; Kadett 1.2
bwj. '83, 5-drs.; Corsa 1.2,
bwj. '83. Verl. Lindeln 23,
Oirsbeek. Tel. 04492-3164.
Te k. Honda CIVIC 1.3, bwj.
'84, 3-drs. Verl. Lindeln 23,
Oirsbeek. Tel. 04492-3164.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
('S). Gratis afh. 045-422217
GEVRAAGD auto's v.a. bwj.
'80, ook schade met RDW
vrijwaring. Tel. 045-423199
Te k. Ford ESCORT 1600,
bwj. aug.-'9O, div. extr., km.
st. 10.000, 3-drs, wit, 1e ei-
genaar, pr. ’ 19.000,- Tel.
04406-13202.

v e

aam
8e
er

Fiat Klankstad *t
Kerkrade v

Kaalheidersteenweg 185
Tel. 045-413916 ,v-

Extra
aanbieding k

Bij aankoop vaf 4.
een occasion st

boven ’ 7.500/ J
1 jaar _

bovaggarantie **
Inruilauto's (

Diverse Fiat Panda's typ*
34 en 45 '85/'B6 . |

Diverse Fiat Panda's 750 £1000 van '86 t/m '89 *>
Diverse Fiat Unos 45 v^ V

'83 t/m '89 . ?Fiat Uno 60 S 5-drs. '& )
Diverse Fiat Ritmo's 3- li

5-drs. van '85 t/m '87 §
Fiat Regatta '85 S '85 t.

Croma SIE '87 g
Opel Corsa 1.2 S '83 c

Opel Corsa TR 1.2 S'^ i
Renault 11 TXE '85 (

Suzuki Swift 1.3 GL '8»
Lada 1500 combi '83

Jaguar 4.2 6-cyl. SovereW
'85

Te k. SIMCA Talbot M ■gette, bwj '81, ingericht ,
rolstoel vervoer, met lift. " ]
n.o.tk. Tel. 045-410514^; ]
Te k. OPEL rekord 2.0 j ,
nw. model, nw. motor, bK i
met, i.g.st, bwj. v
f 3.950,- Tel. 046-74773Vy

Te k. PEUGOT 309 GTI h
130 PK, antr. zwart, 70-^km, z.g.a.nw., bwj. '88, "
’23.500,-. 04754-85911^Te k. Ford SIERRA Corn^,'
Itr., '88, veel extra's, te &
Dorpstr. 9, Sittard. _y
Te k. VW GOLF, 1600,K
'79, alu. velgen, kamei^,
geb., i.g.st., vr.pr. ’ 2.(W'
TeL 04406-15970.
Te k. LADA Jeep, bwj. 'S
techn. kl.defect. tel. 04*^
40657. S
Hallo ! Hallo ! Voor een 9^de auto groot of klein j.

’5OO,- tot ’10.000,-, "Si
u bij Math KOENEN l\
Handelsweg 12, Suste'"
Alles APK, financ. mog^^
Te k. weg. omst.heden OK
RECORD 18.S, bwj. "Jf.APK 12-92, i.z.g.st. ’’ 6.500,-. Tel. 045-2449&y,
Auto KALDEBORN wij Ds-
len ’4OO,- tot ’ 30.0^voor uw auto!! 045-41^51*^
Te k. Opel MANTA I.BSJgJ
24.12.'82, goudmet.,
uitv., nw. band., afst. a'^j
uitl., ’4.750,-. TeL u
413503 na 17.30 uur.^^MERCEDES 280 TE m-

’ 8.750,-. Tel. 045-2VIOZ><
INKOOP alle merken a^wij betalen de hoogste P
045-416239 tot 21 "_l_^^
Te k. Toyota STARLET,K
'79, APK 6-92, '-9'

/

’ 850,-. Tel. 045-2745g1^y
Voor Piccolo's

zie verder pagina 6
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Boze Belgen
Sindsdien wordt het vuur gedra-
gen door regeringsleider Lubbers,
die op zijn rondreis langs de Euro-
pese hoofdsteden heeft gepro-
beerd stemmen te winnen voor
Amsterdam. Dat wordt tenminste
aangenomen. Hoewel hij sinds de
reis van Lubbers niet meer weet
hoe de kaarten zijn geschud,
neemt Steinhauser aan dat de pre-
mier de zaak goed heeft gediend.
„Want anders waren de Belgen
niet zo boos."

De Belgen waren boos, omdat
Lubbers in het Elysée, de ambts-
woning van Mitterrand, een mees-
terzet had gedaan waar men het in
Brussel benauwd van had gekre-
gen. Onze premier had als het
ware Straatsburg voor Amster-
dam geruild. Ik, zeiLubbers tegen'
Mitterrand, heb geen bezwaren te-
gen een verhuizing van het Euro-
pees Parlement van Brussel naar
Straatsburg, als jij je handteke-
ning zet onder het voorstel om de
Europese Centrale Bank in Am-
sterdam te vestigen. Waarschijn-
lijk steunen de Belgen volgend
jaar de kandidatuur van Luxem-
burg voor de ECB.

Op ambtelijk niveau in Brussel is
er naar verluidt een meerderheid
voor de vestiging van de ECB in
Amsterdam. Maar de uiteindelijke
beslissing wordt door de rege-
ringsleiders van de lidstaten geno-
men. Bij hen heeft Lubbers daar-

om de afgelopen weken gelobbyd.
Hoewel alle landen nog een jaar
de tijd hebben om over een loka-
tie voor de ECB na te denken, is
het bij zulke belangrijke zaken
niet ongebruikelijk dat daarover
pas op het allerlaatste moment
een besluit wordt genomen. De
belangen zijn zó groot, dat ieder-

een het onderste uit de kan zal
halen.

Contrast
Amsterdam steekt op het eerste
gezicht schril af bij de andere ste-
den die zich kandidaat hebben
gesteld. De stad ligt niet centraal

in Europa (wat Frankfurt en het
honderden kilometers zuidweste-
lijker gelegen Lyon wèl claimen);
in Amsterdam stopt (nog) geen
hogesnelheidstrein (zoals in
Lyon); in Amsterdam zijn geen
Olympische Spelen (zoals in Bar-
celona); Amsterdam heeft minder
banken dan Luxemburg en Am-

sterdam heeft geen gemeentebe-
stuur dat in een handomdraai een
miljoen gulden fourneert om de
Eurofed naar zich toe te lokken,
zoals de bestuurders van Frank-
furt hebben gedaan.

Maar Amsterdam heeft één handi
ge eigenschap waardoor ze mis

schien toch in de prijzen valt: ze is
de hoofdstad van een klein land.
Frankrijk en Groot-Brittannië zijn
bang dat Duitsland - veruit de
grootste economische macht in
Europa - nóg meer invloed krijgt
op het monetaire beleid van ande-
re Europese landen als ook nog
eens de ECB binnen haar grenzen
wordt gevestigd.
Duitsland zal op haar beurt willen
voorkomen dat een machtig insti-
tuut als de Europese Centrale
Bank naar Frankrijk of Groot-
Brittannië gaat, ook met het oog
op het machtsevenwicht. Het is
overigens niet zo vreemd dat de
Duitsers Amsterdam na Frankfurt
als keus heel acceptabel vinden,
voor wie bedenkt dat De Neder-
landsche Bank altijd een trouwe
volgeling is van de Bundesbank.

De Nederlandse lobbyisten bij de
EG prijzen heel andere kwalitei-
ten van De Nederlandsche Bank
aan als argument om de Europese
Centrale Bank in Amsterdam te
vestigen. Nederland heeft dank zij
het monetaire beleid van De Ne-
derlandsche Bank een sterke
munt en een tot voor kort lage in-
flatie; twee idealen die de oprich-
ters van de ECB voor heel Europa
nastreven.

DOOR HANS HOOGENDIJK CDU-congres geen gelopen
race voor Helmut Kohl

, OERLIJN - De Duitse chris-
) ten-democraten uit oost en
.( houden van morgen tot

dinsdag in Dresden hun eer-
-1 ste gezamenlijke congres.
" öaar moét, in de woorden

Jan CDU-voorzitter en
bondskanselier Helmut. Kohl, 'de partij fit worden
Semaakt' voor de verkiezin-
gen van 1994.

"laar in de christendemocratische
gelederenrommelt het harder dan
j^elmutKohl lief is en dus zou die

programmatische discussie
Jj'el eens onder kunnen gaan in
[Jet gekrakeel over posten en
[.aantjes, stromingen en natuur-
Hik 'ossies' en 'wessies'. Het be-
jprit de CDU steeds meer op tebreken dat de partij in 1990 blind
Gefuseerd is met de door 40 jaar
c°Uaboratie met de communisten
j^aar in diskrediet geraakte Oost-CDu.

'Blokkies'
i) ue vernieuwers in de Oostduitse
?j 'delingen lopen keer op keer
r op het verzet van de zoge-, | aamde 'blokkies', oud-gedienden
$ de vroegere 'blokpartij' CDU,
t ?'e nog op alle sleutelposten zit-
* Jen.. Veel van dezefunctionarissen, |!ebben de voormalige communis-
} 'sche machthebbers tot hun laat-
ff te snik gediend. Een flink aantal
p< ian hen heeft ook heel wat Stasi-. JJ°ter op het hoofd. Een minister-
I pesident van de 'nieuwe deelsta-
/ er>' moest daarom al vertrekken,, tweede zit op de wip en in
i i6el gevallen moeten regionale

regelrecht gedwon-
„ «en worden hun zetel te ruimen.

\ h°ms bedienen ook uit West-
f uitsland overgekomen CDU-

50litici zich van de hand-en span-
' s'ensten van 'blokkies'. Zo werd

e Kohl-tegenstander Ulf Fink in
t Le deelstaat Brandenburg met, .vn steun gekozen tot lokaal par-
f f| Jvoorzitter. Daarbij liep Kohls

de uit het oosten afkom-
j r'Se minister voor Vrouwenza-

L6r> Angela Merkel, haar eerste
f, f,arde nederlaag op.

weerhield Kohl er overigens
' J^ van Angela Merkel voor te, vragen als zijn enige plaatsver-
-1 sa^Ser voor het partijvoorzitter-
' 4?i *n e functie za' ze de op
i 6

le fronten roemloos afgegane

' L^ste en laatste democratisch ge-
-1 premier van de DDR, Lot-

-9r de Maizière, opvolgen.

Verdeeld
j. erkel is een van de laatste steun-r^aren van Helmut Kohl in het
Qsten. Zijn andere voornaamste

j_otégé, minister van Verkeer
'tt ?Use' r°ltvan net ene schandaal
tj het andere. Na een komeetach-J*e opkomst, lijken nu zijn dagen
--Weer geteld. Wat blijft, is een

hopeloos verdeelde partij, die als
er nu verkiezingen werden gehou-
den in het oosten dramatische
verliezen zou moeten incasseren.

De enige Oostduitse deelstaatpre-
mier die nogrotsvast is het zadel
zit, is de uit het westen afkomsti-
ge Kohl-tegenstander Kurt Bie-
denkopf. De door de Saksen als.
'KoningKurt de Eerste' bejubelde
professor uit Noordrijn-Westfalen
heeft al aangekondigd dat het in
Dresden een 'moeilijke uitwed-
strijd voor HelmutKohl wordt.

'Rebels'
Maar ook in het westen is het niet
allemaal pais en vree in de chris-
tendemocratische gelederen. Kohl
verdenkt sommige partijgenoten
ervan via 'rebelse' groepjes in de
ex-DDR de discussie over een ver-
nieuwing van de partij weer aan te
willen wakkeren. En natuurlijk

valt daarbij de naam van Heiner
Geissler, de ex-secretaris-generaal
van de CDU, die drie jaargeleden
na een mislukte samenzwering te-
gen Kohl, de laan uit werd ge-
stuurd. Geissler krabbelt lang-
zaam maar zeker weer naar de top
met steun van de linkervleugel

van de partij. Hij houdt nog steeds
vast aan zijn opvatting dat de
CDU alleen maar kan overleven
als de partij zich open stelt voor
alle maatschappelijke groeperin-
gen.

Helmut Kohl heeft het gevaar,on-

derkend en wil zich nu zelf 'heel
massief bemoeien met het nieu-
we partijprogramma. Hem zweeft
een aangepaste versie voor de
geest van wat in ons land ooit als
het 'Ethisch Reveil' van Dries van
Agt de geschiedenis is ingegaan.
„De CDU moet de enige partij zijn
die nog waarden hanteert," heeft
Kohl gezegd. En zo wil hij zijn
partij rijp maken voor 'de enorme
intellectuele uitdaging van het
grote vacuüm dat ontstaan is na
het einde van het communisme.
Dat klinkt revolutionairder dan
het is, want bij nadere bestude-
ring van het conceptplan blijkt
dat er niets wezenlijks gaat veran-
deren. Kohl heeft ook niet voor
niets het parool uitgegeven: „We
zijn op de juiste weg. Koers hou-
den, verder zo." Of de ongeveer
1000 gedelegeerden daar zonder
meer genoegen mee nemen, moet
tijdens het congres duidelijk wor-
den. " HELMUT KOHL

binnen/buitenland

DOOR LUUK SENGERS Nederlandse lobby voor Europese Centrale Bank op laag pitje

Eurobank werpt haar
schaduw al vooruit

AMSTERDAM - Vanaf de
dertiende verdieping van
öe Nederlandsche Bank aan
het Frederiksplein in Am-
sterdam kun je de hele Ut-
r&chtsestraat overzien. Deze
straat heeft een naam als
Winkelstraat, maar is zó

I"Bmal, dat voetgangers er hun
indacht moet verdelen tus-
sen de etalages en het toete-

rende en stuntende verkeer.
u Toch is 'deze rommelige. IBtraat maar een haartje ver-
JWderd van internationale

faam.
de Europese Centrale Bank'

n<*Cß) in Amsterdam wordt geves-,
st ''_d, wordt ze gehuisvest in het

jjude hoofdkantoor van de Amro-
D_»ank op de Herengracht hoek
li Utrechtsestraat. De Utrechtse-

>l straat verbindt deze belangrijke
ipl^ank dan met De Nederlandsche

°ank, waarvan de torens vanaf de
jfjerengracht te zien zijn. Aan het

' Z'ederiksplein wordt nu al harte-
Jjk gelachen om de grap dat de

BiiEurobankiers straks hun werk
gullen doen in de schaduw van De. Nederlandsche Bank.

■^aar zover is het nog niet. De Eu-
I regeringsleiders en het

jranse staatshoofd hebben in. Maastricht afgesproken dat ze pasvolgend jaar december beslissen
°Ver de juiste plaats voor de 'Eu-

itü L°fed', zoals de centrale bank van, Europa naar het voorbeeld van deAmerikaanse 'Fed' (het stelsel van
Amerikaanse centrale banken)-- °ok wel wordt genoemd. Er is dus
"jog een jaar om te lobbyen voor
j*e belangrijkste kanshebbers

Lyon, Barcelona, Lu-
-1! jfernburgen Amsterdam.
1! baarbij valt het op dat Amster-
II dam niet hoogvan de toren blaast.
! Nederland volgt de weg van de

1- stille diplomatie. „Dat is een puur
J Jactische keuze. Wat dat betreft,
a i^ben we leergeld betaald toen, "uding werd gepasseerd voor hetvoorzitterschap van deOost-Euro-

Pabank," zegt mr J.R. Steinhauserstreng. Steinhauser is directeur
jl van Amsterdam Financieel Cen-

'ham, een groep lobbyisten (voor-
-" tamelijk bankiers) die zich beij-vert om buitenlandse banken en
J^ndere financiële instellingenE Amsterdam te halen.

"Voor Ruding werd veel lawaai
Smaakt, zonder dat iemand zich
*r van te voren van had verzekerd, er ook werd geluisterd," aldus

3 Steinhauser. Voor de Europese

Centrale Bank hoeft Amsterdam
Financieel Centrum niet meer te
lobbyen, legt hij uit. Dat heeft ze
al gedaan. Toen minister van Fi-
nanciën Kok een tijd geleden aan
Wim Duisenberg, directeur van
De Nederlandsche Bank en pro-
minent lid van Amsterdam Finan-
cieel Centrum, schreef dat hij de
kandidatuur van Amsterdam van
harte ondersteunde, zat het werk
voor de lobbyisten in Nederland
erop.

" Als alles meezit komt
in plaats van de oude
Amro-bank de
Eurobank op de hoek
van de Utrechtsestraat
en de Herengracht in
Amsterdam.

Duizenden mensen
Wat werkgelegenheid betreft,
schiet Nederland er niet veel mee
op als de Europese Centrale Bank
naar Amsterdam komt. Het is
moeilijk te schatten hoeveel men-
sen er komen te werken. Bij de
bank voor Oost-Europa werken
driehonderd mensen, net als bij
de Bank voor Internationale Beta-
lingen (BIB) in Btizel.

De verwachting is dat veel uitvoe-
rende taken van de ECB (en dat is
80 tot 90 procent van de werk-
zaamheden) worden gedelegeerd
naar de centrale banken van de
aangesloten landen. Met andere
woorden: bij de 'denktank', waar
beleid wordt uitgetippeld, is mis-
schien maar werk voor honderd
mensen, die voor een deel uit d_
andere EG-lidstaten zullen kom-
men.
Of er is één andere mogelijkheid;
meent Steinhauser. „Dat de Euro-
pese Centrale Bank - God verhoe-
de het - een bureaucratische in-
stelling wordt, net als de EG in-
Brussel. In dat geval komen ér
misschien wel duizenden mensen
te werken."

In het kielzog van de Europes*
Centrale Bank zullen alle Europe^
se banken die iets voorstellen eeft
kantoor openen in Amsterdam»
meent Steinhauser. „Denk jeeenjj
in wat dat voor de stad en d«
werkgelegenheid betekent."

Hongaren bang voor oorlog
DOOR RUNA HELLINGA

BOEDAPEST - In Honga-
rije groeit het onbehagen.
Eerst de oorlog in Joegosla-
vië aan de zuidgrens, nu de
opsplitsing van de Sovjet-
unie aan de oostgrens, en
aan de noordgrens neemt de
spanning in Tsjechoslowa-
kije toe. Terwijl de kranten
regelmatig melding maken
van Joegoslavische grens-
schendingen, bereiden veel
mensen zich geestelijk op
oorlog voor.

Van officiële zijde is gematigd ge-
reageerd op de vorming van het
Slavische gemenebest. Hongarije
behoorde tot de eerste landen die
de nieuwe staat Oekraïne hebben
erkend. Minister van Buitenland-
se Zaken Jeszenszky sprak er zijn
blijdschap over uit dat de breuk
tot nu toe in ieder geval vreed-
zaam is verlopen.
Maar onder de bevolking heerst
een ware doemstemming. Bij de
simpele vraag 'hoe gaat het' kun
je dezer dagen rekenen op een
somber, pessimistisch antwoord.
Sinds een Servische piloot enige
tijd geleden een lading explosie-

ven op de Hongaarse stad Barcz
heeft gegooid, zijn veel mensen
ervan overtuigd dat Hongarije het
volgende doelwit van de agressie
in Belgrado zal worden.

De installatievan een directe tele-
foonverbinding tussen het Joego-
slavische en het Hongaarse minis-
terie van Defensie heeft niet
kunnen voorkomen dat na de ge-
beurtenissen in Barcz nog een
aantal ernstige incidenten hebben
plaatsgevonden.
Zo landde twee weken geleden
een raket ruim vierkilometer over
de Hongaarse grens. Het ding ont-
plofte gelukkig niet, zodat de
schade beperkt bleef. Afgelopen
week voorkwam de tijdige ont-
dekking van een Joegoslavische
mijn op een Hongaarse landweg
dat een automobilist zichzelf de
lucht in blies.

Voor al dit soort incidenten geeft
het Joegoslavische leger nauwe-
lijks verontschuldigingen, laat
staan verklaringen. En dat sterkt
het pessimisme dat de gebeurte-
nissen pas een voorbode zijn voor
wat komen gaat.

Beheerst
De Hongaarse regering heeft tot
nu toe overigens zeer beheerst op
de grensincidenten gereageerd.
Weliswaar zijn de grenstroepen in

verhoogde staat van paraatheid
gebracht, maar Boedapest doet al-
les om de spanning niet verder op
te laten lopen. „We hebben er
geen enkel belang bij dezaak ver-
der te escaleren," aldus een
woordvoerder van het ministerie
van Defensie.

De Hongaarse regering hoopt en
rekent op buitenlandse steun,
mocht het aan de grens met Joe-
goslavië echt tot problemen ko-
men. De Europese waarnemers in
Kroatië hebben inmiddels al inge-
stemd met het Hongaarse verzoek
om hun activiteiten uit te breiden
naar de Joegoslavische kant van
de grenszone.
Maar Hongaarse burgers hebben
weinig vertrouwen in die interna-
tionale hulp. „Ze hebben ons in
1956 toch ook laten zitten en in
1968 werd er in Praag ook niet in-
gegrepen. En nu doet Europa ook
niets om de Kroaten te helpen,"
zo vertolkt een Hongaarse kunste-
naar de algemene mening.

De algemene angst wordt mede
gevoed door het feit dat Hongarije
bij geen van zijn buurlanden echt
geliefd is. Zowel Slowakije als
Roemenië, Joegoslavië en de Oe-
kraïne hebben hun Hongaarse
minderheden en die wonen alle-
maal op grondgebied dat Hongari-
je na de Eerste Wereldoorlog is
verloren.

Bij de buren leeft de overtuiging
dat Hongarije dat gebied eigenlijk
terug wil hebben. En al ontkent
Boedapest steevast dat het derge-
lijke aspiraties heeft, de kwestie
van de oude grenzen en de min-
derheden is een bron van voortdu-
rende spanning.

De stichting van een onafhankelij-
ke Oekraïne heeft dezer dagen-
flink bijgedragen aan het Hon-
gaarse pessimisme. Vooral de ge-
dachte dat de kersverse staat over-
een behoorlijk aantal kernwapens>beschikt, maakt veel mensen
bang.
Het is niet zozeer de vrees dat;
Kiev straks een veroveringsoorlog
zal beginnen, maar wel de angst,
dat het in het voormalige Sovjet-^
rijk wel eens net zo uit de hand
zou kunnen lopen als in Joegoslas
vië, wat veel Hongaren beklemt.

Niet voor niets heeft premier Joz-
sef Antall begin deze week in een
ontmoeting met de Amerikaanse,
minister van Defensie Dick Che-
ney nogmaals benadrukt hoe bc-,
langrijk Hongarije de NAVO en
de Amerikaanse aanwezigheid ia
Europa vindt. Een jaar geleden,
overwoog Hongarije nog de keuze
voor een neutrale status, net als
Oostenrijk. Maar in het licht van'
de nieuwe ontwikkeüngen stelt
iedereen zijn hoop op een NAVO-
lidmaatschap.

(ADVERTENTIE)
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Auto's

Autobedrijf
Jasper BV

Off. Peugeot dealer
Peugeot 205 1.4 XS '89

Audi 80 2.0 E '90
Citroen BK 1.4 '88

Peugeot 205 1.4 Accent '88
'89

Citroen BK 1.9 TRD '86
Citroen CX 2.0 '85

Peugeot 205 1.8 GRD '86
Fiat Panda 1000 CL '87

Fiat Tipo 1.6 IE '88
Peugeot 309 1.4 XL prof. '90

Ford Escort 1.6 CLD '87
Ford Siërra 2.0 GL 83

Peugeot 309 1.6KR 88
Mini 1000 E 89

Peugeot 309 1.3 GR '87
Mitsubishi Galant 1.6 GL 88

Mazda 323 1.5 Envoy '88
Peugeot 405 1.6GL '88 '89
Mazda 323 1.6 F Coupé 90
Nissan Stanza 1.6 GL '85
Peugeot 405 1.6 GR '90

Opel Kadett 1.6 D '85
Opel Kadett 1.3 HB '88

Peugeot 405 1.9GRi 90
Opel Kadett 1.8 Sedan 88

Peugeot 405 1.9 GRi autom.
'89

Renault 21 GTD '88
Rover 213 S '89

Peugeot 405 1.9 SRi '89
Talbot Solara 1.6 SX '84
Talbot Horizon 1.3 LS '84

Peugeot 405 1.9GRi Break
'90

Volvo 340 1.7 GL '87
Volvo 360 2.0 '85

Peugeot 505 2.2 GTi 87
Votvo 340 L '85

Volvo 340 GL automaat '83
Peugeot 505 V6automaat

'88
Talbot Samba Cabriolet '83

Peugeot 309 GLD 87.
DIT ALLES ALLEEN BU

Autobedrijf
Jasper b.v.

OFF. PEUGEOT DEALER
WINDRAAK 29,

MUNSTERGELEEN.
TEL. 046-521944.

GOLF GTI-look, gitzwart,
get. gl. spoilers, ’3.000,-.
nw. lak, nw. APK. sport-int.
Tel. 045-726175/729921.
Te k. HYUNDAI Pony XP
1500LKat. bwj. 7-'BB, km.st.
21.000, rood, 1e eig. vr.pr.

’ 10.300,-. Tel. 045-258717
ESCORT type 1.3 L Bravo
'83 zr.mooi elke keur.mog.
Kerkraderweg 166, Heerten.
Opel CALIBRA 2.0 i bwj. '90
zr. veel ace.; Opel Kadett
1.3 i bwj. '89; Opel Kadett
1.6 S blauw mett. bwj. '87;
Ford Siërra blauw mett. bwj.
'86; Ford Escort 1.3 bwj. '86;
Jeep CJ7 Rinegate 6 eil.
bwj. '84; Nissan King Cab
2.5 D 4-wieldrive bwj. 92.
Auto Sport, Schelsberg 175,
Heerlen, 045-725507.
Te koop zeer mooie en goe-
de Austin MONTEGO, bwj.
'86, stationcar, 1.6 LS, met
LPG, APK 11-'92, pr.

’ 6.250,-. 043-625329.
Te k. Alfa ROMEO Spider
2.0, bwj. '80, met tax. rapp.,
mr. kleine diesel of Alfa 33
mogelijk. Tel. 045-463754.
Te koop AUDI 80, bouwjaar
1980, vraagprijs ’750,-, tel.
04450-1327.
AUDI 100, bwj. '83, LPG-
inst. vr.pr. ’ 6.550,-. Inl.
045-461757.
Te k. AUDI 80 Turbo Diesel,
bwj.'BB, nw. banden, radio/
cass., donkerblauw,

’ 23.000,-. Tel. 045-728206
BMW 520, bwj. '78, motor
'82, radio-cass.. trekhaak, t.
e.a.b. Tel. 045-464905.
BMW 316, '82, i.z.g.st.,
109.000 km, veel extra's, 1e
lak, koopje. 045-426330.
Te koop BMW 730 i, nw.
model, bwj. '87, in abs. nw.
st, vele extra's, kl. d.blauw,
pr. ’36.500,- mcl. BTW.
Tel. 04498-55824.
CITROEN AX 1.1 injectie,
okt.'9o, 15.000 km, rood,

’ 12.950,-. Tel. 046-526665
INKOOP goede auto's, cont.
geld. Joosten, Scharnerweg
3, Maastncht. 043-634978.
Te k. FIAT 131 Mirafiori bwj.
'83, 4-drs., ’2.500,-. Tel.
045-324734.
Zuinige Fiat PANDA 34, bwj.
11-'84, 77.000 km, i.z.g.st,
’3.450,-. 045-316940.
Fiat UNO 45 bwj. nov. '85,
APK 11-92, rood, 81.OOOkm
’5.000,-. 046-528841.
Fiat PANDA 45, bwj. '84,
APK '92, ’2.950,-, geen
roest. Tel. 045-323178. '

Te k. Fiat RITMO, bwj. eind
'84, APK 11-92, nw. model,
als nieuw, ’3.750,-. Tel.
045-274561.
Fiat UNO 555, bwj. '85, APK
'92, nw.st. pr. ’ 5.250,-. Tel.
045-223722.
Fiat UNO diesel de luxe, m.
85, z. mooi, APK, 5-bak,
100% i.o. ’5.250,-. Tel.
045-454087.
OPGELET! Spierwitte Ford
Fiesta KR 2, 82. APK, snel-
le en mooie auto, div. ac-
cess. vr.pr. ’4.150,-. Tel.
045-728919.
Te koop Ford FIESTA 1.4 i
Sport, XfR2-velgen, bwj. mei
'90, 19.000 km, t.e.a.b. Tel.
04499-1606, na 18.00 uur.
Te k. Ford MUSTANG, bwj.
74, pr.n.o.tk., kl. bruin. Tel.
045-457416.
Ford ESCORT 1.3 Laser,
zeer mooi, m. '86, in nw.st,

’ 6.950,-. Tel. 045-454087.
Ford ESCORT 16 GL Bravo
bwj. '83, auto verkeert in nw.
st., APK 12e mnd.'92, pr.

’ 4.950,-, tel. 045-253075.
Ford FIESTA 1100 L, t. '81,
in nw.st. pr. ’2.350,-. Tel.
045-220665.
Te koop Honda JAZZ 1.2,
bwj. dcc. '84, als nieuw! km.
St. 67.000. Tel. 045-453572.
Te koop Honda CIVIC GL,
bwj. juli '88, 3-drs., kl. rood,
in perf.st. Tel. 04406-12289/
16769.

Ford SIERRA Sedan '88,
zwart, ged. Cosworth uitv.,
km.st. 27.000. 045-215990.
Ford ESCORT User 1.3,
bwj. 1984, APK 12-92,
’4.950,-. 045-751387.
Te koop Ford SIERRA 2.0
CL, bwj. '88, zeer veel ex-
tra's, vr.pr. ’ 18.500,-.
Dommelstr. 3, Heerlen. Tel.
045-728291.
Te k. 3-drs. Honda AC-
CORD 1.8 EX, bwj. 1985,
km.st. 44.000, z.g.a.nw. pr.

’ 12.000,-. Tel. 045-454549
Te k. JAGUAR XJS/Vl2, di-
rekteurs auto mcl. alarm, kl.
beigemetal., bwj. '90, plm.
34.000 km, pr.n.o.t.k. Tel.
045-428428 ma-vr. 9.00-
-17.00 uur, (mej. Hendriks)
Nissan PATROL Turbo D,
'89, 48.000 km, ’33.500,-.
Tel. 045-740909.
Te k. Wrangier JEEP, Saha-
ra, geel kenteken, 4.2, extra
mooi en extra breed. 045-
-727533 (na 17.00 uur).
MAZDA 626 2.0, bwj. '80,
APK, vr.pr. ’1.000,-. Tel.
045-323553.
MAZDA 323, bwj. '83, 3-drs.
nwe. APK, nw. mod. i.z.g.st.
’3.350,-. 045-323178.
Te k. MERCEDES 280 S
automaat, bwj. '81, type 126
APK, LPG, Rial-velgen, elee
schuifdak, nw. banden, cen-
trale deurvergr., kuiplijsten,
geen inruil, ’ 9.500,-. Tel.
04756-2012 voor 14.00 uur.
MERCEDES 240 Diesel, '79
APK 12-92, ’4.250,-, van
Bovagbedr. 045-244947.
Mitsubishi COLT 1.2 EL, bwj
12-'B2, km.st. 45.000, 1e eig
pr. ’ 2.950,-. 046-522689.
Opel CORSA 1.2, bwj. '87,
km.st. 64.000, luxe uitv.,
APK 11-92, i.z.g.st. Ven-
weg 79, Brunssum.
Te k. Opel KADETT bwj. 76,
APK '92, pr. ’750,-. Tel.
045-424229.
Opel KADETT D, '79, slech-
te spatborden, motor defect,

’ 675,-. 045-244947.
Opel ASCONA 1600 SR, 4-
drs., dcc. '84, i.z.g.st,

’ 4.600,-. Terschurenweg
66, Hoensbroek.
Te k. Opel KADETT 1.6 D,
bwj. '83 APK 6-92, vaste pr.

’ 3.500,-. Tel. 045-325773.
Te k. Opel OMEGA 2.3 D,
bwj. '88. Julianastr. 6-12,
Brunssum.
Opel KADETT 1200, 2-drs,
'81, nieuwe APK, LPG in-
stall. ’ 2.450,-. 045-323178
Te k. Opel KADETT, 1977,
blauw, i.g.st, betrouwbare
auto, vr.pr. ’ 950,-. Tel.
045-274429 bgg 253788.
Te k. 2x Opel KADETT, '69
en 72 en div. onderd. Tel.
045-455921.
Te koop Opel KADETT 1.3
LS automaat, bwj. '86, kl.
d.blauw, als nw., vr.pr.

’ 10.250,-. 04498-55824.
Te k. Citroen Axel 1.2 TRS
'88; Rekord 2.0 L 4-drs. '84;
Rekord Stationcar 5-drs.
automaat 82 enz. Garage
Piet DE LA ROY & Zn.
Hoofdstr. 114, Hoensbroek.
Tel. 045-212896.
OPEL Kadett stationcar, bwj
'85. Autobedr. Ad van Neer,
Zandweg 160, Heerlen.
Opel CORSA 12 S, bwj. '84,
APK 12-92, wit, 75.000 km.,
tfr.pr. ’5.450,-. Tel. 045-
-223722.
Opel CORSA 12 S m. '84, z.
mooi, ’ 4.850,-, 045-
-724417.
PEUGEOT 205 GLD, '83,
APK '92, ’5.900,-, 5-drs.,
v. Bovagbedr. 045-244947.
Te k. RENAULT 5, type '83,
APK, i.z.g.st. moet weg. Tel.
04405-3069.
RENAULT 5, bwj. '80, zeer
mooi, APK '92, ’1.350,-.
Tel. 045-410750.
Te k. RENAULT 20 TX, bwj.
'82, APK 11-92, py
’2.000,-. Tel. 045-270109.
RENAULT Fuego GTS, bwj.
'82, nw. APK, elec. ramen,
centr. vergr. stereo, pluche
etc, ’ 4.000,-. 045-726175
SKODA type 120 L, bwj.
7-'B5, APK 9-92, 1e eig., i.
z.g.st., vr.pr. ’2.300,-. Tel.
04454-2092.
Te k. Toyota CELICA 1.6 ST
bwj. '86. Julianastr. 6-12,
Brunssum.
Te k. Toyota CARINA, kl. gr.
met, bwj. 10-80, APK-04-
-'92, Lz.g.St. tel 045-721352
Toyota CARINA 1600 De-
luxe, bwj. '79, APK, trekh. vr.
pr. ’ 1.150,-. 04406-41813.
Toyota LANDCRUISER 2.4
LX Turbo D, bwj. nov. 87,
veel ace. Tel. 046-370470.
Te k. VW GOLF diesel, bwj.
'85, kl. zwart, sportv.,

’ 11.500,-. Tel. 045-321491
VWGOLF 1.3 CL, 86, z.g.a.
n., APK '92, ’11.750,-, wit,
div. ace. Tel. 045-714319
b.g.g. 750226.
VW JETTA 2-drs., rood,
bwj. '80, APK 10-92,

’ 1.875,-. Tel. 045-320457.
VW PASSAT Variant 1800i
CL, bwj. mei '89 van niet ro-
ker. Tel. 04499-3597.
Te koop VW DERBY, bwj.
'80, APK 8-92, zeer goed
onderh., vr.pr. ’ 1.650,-.
Tel. 045-711834.
VW DERBY, APK april '92,
bwj. '81, i.z.g.st. Tel. 045-
-410754.
VW SCIROCCO GTi, s-
gang, bwj. '79, APK,
’2.500,-. Tel. 045-726112.
Te k. VW JETTA, bwj.'Bl,
Diesel, 3-drs., radio, APK
gek., kl. zilver, vr.pr.
’3.250,-. Tel. 045-241907
Te k. KEVER Cabriolet 1303
in st.v.nw. Te bevr. 045-
-415379.
VW PASSAT ca. ’ 10.000,-.
Diesel, grijskent, wit, bwj.
'87 (begin), plm. 100.000 km
Tel. 045-225090

Te k. GOLF 1.6, Sprint, bwj.
'82, 3-drs; Golf 1.6 diesel,
bwj. '84, nw. type. Verl.Lin-
delaan 23, Oirsbeek. Tel.
04492-3164.
VOLVO 343 DL, '78, ’ 800,-
Tel. 045-726169, na 18.00
uur.
Te k. VOLVO 343 Special,
bwj. '79, automatiek, pr.

’ 950,-. Tel. 045-325671.
Ford Siërra Stationcar CLD
Diesel '88; Nissan Bluebird
2.0 SLX 88, als nw.; Audi 80
1.9 E met veel extra's kl.
zwartmet. '88; Ford Escort
XR3i Cabriolet '87; BMW
316 82 ’3.500,-; Lada
2107 '87 ’4.900,-; Nissan
Sunny 1300 88; Ford Scor-
pio GL automaat '86

’ 14.750,-; Golf GTi '82; Ci-
troen Visa 1400 GL '85
’5.500,-; Ford Siërra Se-
dan 2.0 CL '88; Seat 127 '85
’5.800,-; Lada 2107 '85
’2.000,-. WEBER Autobedrmr., financ. Bovag-garantie
Baanstraat 38 Schaesberg.
Tel. 045-314175.
F. v. OPHUIZEN autohandel
biedt aan: Peugeot 205 Ac-
cent 5-bak, 87; Opel Asco-
na 1.6 D 5-bak '86; Audi
100cc nw. mod. '84; Toyota
Corolla 1.8 GL diesel '85;
Eend 2CV6 '84; Porsche
924 Targa 81; Opel Kadett
5-drs. 12 S '80; BMW 323 i.
168 pk, zeer apart '81; Nis-
san Cherry 1.3 L 12-'B2; VW
Golf GTi 5-bak sportw. '82;
VW Golf diesel '82; Porsche
924 i.z. g.st. '76; Volvo 343
GL autom. '80; Nissan Sun-
ny '83; Ford Escort 1.3 L '81;
Opel Kadett Caravan 12 S
'80; Mitsubishi Colt GL '82
Mini 1000 '78; Opel Manta
CC 2.0 Sautom. '80; BMW
316 LPG '82; VW Jetta 4-
drs 1.6 S '80; Volvo 66 GL
'80 ’950,-. Inkoop, verkoop
financiering, div. inruilers.
Akerstraat Nrd 52C Hoens-
broek. Tel. 045-224425.
Geop. van 10.00-18.00 uur,
zaterdag 10.00-17.00 uur.
Audi 80 2.0 E aut. 26.000
km. '89 ’31.500,-; Audi 80
1 .Si S '90 ’29.750,-: Volvo
440 GL 12.000 km '90
’26.500,-; Chevrolet Corsi-
ca LT excl. autom. airco enz.
'89 ’32.000,-; Ford Scorpio
2.0 CL '88 ’19.500,-, 89
’23.000,-; Ford Scorpio 2.0
GL autom. '86 ’19.750,-;
Ford Siërra 2.0 i CL sedan
'90, ’24.750,-; Ford Siërra
1.6 sedan Spec. '90
’23.750,-; Ford Fiesta I.li
CL 3-drs. '90 ’16.900,-;
Ford Siërra 1.8 CL 3-drs, s-
bak, '88 ’15.000,-; Ford
Siërra 1.6 CL Sedan '89
’21.750,-; Ford Escort 1.6
CL 3-drs. '87 ’11.900,-;
Opel Omega 2.0 i LS '89
’25.000,-; Opel Manta 2.0 i
GT 3-drs. '89 ’23.500,-;
Renault 25 TX '88
’23.900,-; Renault 11 1.2
Broadway '86, ’8.250,-; Ci-
troen BK 1.4 Palmares '89
’16.900,-; Citroen BK 1.4
RE '88 ’ 14.500,-; Fiat Cro-
ma 2.0 CHT '87 ’ 12.750,-;
Lancia VlO Fire '89
’12.500,-; Volvo 340 1.7
DL '86 ’ 11.000,-; Peugeot
405 GLi LPG '90 ’ 24.250,-;
Mazda 626 2.0 Coupé GLX
'90 ’26.500,-; Mazda 626
LX HB '90 ’ 23.900,-; Maz-
da 323 1.6iGLX 3-drs. '90
’22.500,-; Mazda 626 1.6
LX 4-drs. aut. '85 ’ 9.750,-.
Inr., financ. en Bovag-ga-
rantiebewijs. Autobedrijf en
APK keuringsstation P. van
DIJK & Zn, Hompertsweg 33
Landgraaf. 045-311729.
Te koop gevr. AUTO'S en |
bedrijfsauto's, schade/defect
geen bezwaar 045-720200.
LOVEN Heerlen BV biedt
aan zeer interessante occa-
sions: Mazda 626 Sedan
GLX 1.8 '88; Mazda 626 Se-
dan 2.0 GLX '88 met stuur-
bekr.: Mazda 626 Sedan 2.0
LX Diesel '84; Mazda 626
coupé 2.0 GLX 12 V, 8-10-
-87 nw. mod.; Mazda 626
Coupe 2.0 GLX '88 div. op-. ties weinig km; Mazda 626

1HB 2.0 GLX LPG '88; Mazda
626 HB 2.0 GLX met stuur-. bekr. '88; Mazda 626 HB 1.6
ümited 85; Mazda 626 HB
2.2 i LX '88 met stuurbekr.
airco cruisecontroll Amerik.
uitv.; Mazda 323 Sedan 1.3
LX '86; Mazda 323 Sedan
1.5 GLX '86; Mazda 323 HB
1.3 LX autom. '87; Mazda
323 HB 1.3 LX 5-drs. auto-
maat '89; Opel Corsa 4-drs
12S '85; Opel Corsa 1.2 TR
'84; Opel Kadett 1.2 S '85/
'86; Opel Kadett 1.3 S '86/
'88; Ford Fiesta 1.4i '89;
Ford Escort 1.4 CL '89; Ford
Siërra 2.0 Laser 85; Ford
Siërra 2.0 GL met LPG '86;
Ford Siërra 1.6 Laser LPG
'85; Honda Civic 1.3 L '86;
Honda Civic aut. '82/'B3; -Lancia VlO Touring 86; Mit-
subishi Colt 1.5 GLX '87;
Nissan HB 1.5 GL '85; Peu-
geot 405 SRi 1.9 9-10-'B7;
Peugeot 205 GR 1.6 aut.
met stuurbekr. schuifdak 6-
-11-'B7; Volvo 340 GL '88;
VW Golf CL 1.6 '87. Diverse
goedkope inruilauto's: Maz-
da 323 HB 1.3 autom. '81
’3.950,-; Mazda 323 HB
aut. '78 ’1.500,-; Ford Ca-
pri 1.6 '79 ’3.500,-; Hyun-
dai Pony '82 ’ 2.750,-; Opel
Kadett 1.3 '80 ’ 2.750,-. Ei-
gen financiering APK keu-
ringsstation. Palemiger-
boord 401, Heerlen. Tel.
045-722451.
BMW 318ibwj. '82 ’2.100,-
Samba Talbot bwj. '83
’1.750,-; Manta type '79
’1.950,-; Escort bwj. 83

’ 4.950,-; Daihatsu Chara-
de bwj. '79 ’ 1.450,-. Pieter
Nuytstr. 157, Heerlerheide.
06-52870500.
Wij betalen ’5OO,- tot
’20.000,- voor uw AUTO
met vrijwaring. 045-423063
Te koop BMW 320, 6 eil.,
bwj. '79, verl. met sportvlg.,
diamant zwart, nwe. motor,
vaste pr. ’6.000,-. Tël.
045-310188.

Voor Piccolo's
zie verder pagina 14
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lOpel Kadett coupé 20 GT/E geel/zwart
Recaro stoelen en ATS velgen |

Opel Manta 1.8 SGT 3-deurs '85
OpelKadett Irmscher 5-deurs '88
OpelKadett Irmscher 3-deurs '88
Opel Kadett 1.6 i 3-deurs '89
Opel Kadett 5-deurs '85
Opel Kadett 3-deurs '84 t/m '89
Opel Kadett Sedan 4-deurs '86
Opel Senator 3.0ELPG '83
Opel Monza 2.5 E 1e eigenaar '83
Opel Ascona 2- + 5-deurs '85 en 86
Fiat Ritmo 3-deurs 88
Ford Sierra 1600 3-deurs '86
BMW 316 nieuw model '83
Volvo 340 Special, 5-deurs '86
VW Jetta 1100 Special '88
Mitsubishi Turbo dieselGalant '85
Mitsubishi GalantLPG '86
Citroen BK LPG onderbouw '89
Austin Mini kl. rood '86
Suzuki Swift '86
Toyota Celica 1600 16V Twin Cam '86
Mazda 626 2.0 16V, 4-wielbesturing '88

Rijksweg 61, Berg en Terblijt
Tel. 04406-41700 «"_

Bankers bedrijfswagens
Het juiste adres voor een gebruikte bedrijfsauto (met
rijbewjïs->.E). "fc>»^Rijksweg Noord 19, Echt

tel. 04754-82453
50 tot 70 stuks voorradig

GEOPEND:
ma. t/m vrijd. 8.00-19.00 u.
zat. 9.00-16.00 u. (event. tel. afspr.)

Niet de ENIGE, wel de BETERE
Alfa 33 diverse types/uitvoeringen 1984/1991
Alfa 33 1.7 IE tPG 1989
Alfa 75 1.8 IE rood 45000 km, 1eeigen., veel extra's 1990
Alfa 75 1.6 IE rood, 30.000 km 1990
BMW 318 aut. blauw met. 1980
Hyundai Pony 1.5Bt 3-drs wit 39.000 km 1988
Hyundai Pony 1.3XP sedan, nieuw modelwit 1986
Lancia Prisma 1.6 IE symbol II 1989
M.8.8, cabrio, nieuwe staat 1979
Nissan Cherry 1.3 L coupé, grijs met. sunroof etc. 1985
OpelKadett 1.3LS sedan, blauw met. sportvelgen, spoiler 1987
OpelKadett 1.3L sedan, wit, sportvelgen, spoiler 1988
Opel Kadett H.B. 1.3 NB ant. met., 1eeig. swing-uitv. 1988
Toyota Celica ST 1.6liftback, nieuw model, veel extra's 1987
Volvo 360 GTL 2.0 Itr., inj. zwart 1983
VW Golf diesel cl 3-drs./44KW, zwart 1990

AUTO VAN DE WEEK
VW Golf cl diesel, 44KW 06.1990,

zwart, 1e eigenaar, 49.000 km

EXCLUSIEVE TOP-OCCASIONS
Alfa 75 3.5 Savali getuned, verlaagd, zwart 1e eig. 1990
Alfa 1642.0 demorood 1991

El Eurocasion
AX 10E, rood, zonnedak 88
AX 10E, beige, striping '87
AX 11E, wit, striping '89
AX 11 Axion, rood, striping 90
BK 14, wit '88
BK 16RE, rood '89
DX 16RE, blauw '89
Visa 11RE, rood '87
BXl9GTi,wit '86
Peugeot 205 Accent, rood '86
Toyota Starlet DL '89
Toyota Corolla 16XL Sport, rood '89

Kerstshow zondag 22 december
van 13.00-17.00 uur 04335

CITROÊIST
□van ROOSMALEN Kfl

MAASTRICHT-GULPEN IM
Gulpen: Rijksweg 113, 04450-1450

AUTOBEDRIJF KERRES l'
Dom. Mijnstraat 25 /^%. Beersdalweg 97
Kerkrade NNsL W Heerlen
Tel. 045-452424 >^jf Tel. 045-724200

RENAULTTTIP OCCASION
Met 12 maanden garantie.

Renault 5 '88/89 Renault 5 '86.88,89
9 82,86,88 9 82,86
11 'SS/SS 11 ,86.,87.'88
19 89 '90 19 89,90
21 '86 88 21 ,87,,88,89,,91
25 '85 25 '84,86,87,88

Citroen BK 16RE '89 Espace 89
Ford Escort 1.6diesel '88 Citroen Visa 1.1 RE 87
Ford Orion I.6CL '87 Citroen AX Image 91
Ford Sierra 2.0 CL sedan '88 Fiat Tipo 1.6 IE DGT 89
Nissan Sunny 1.4 SLX '89 Mazda 323 1.5 GLX Envoy 88
Opel Corsa 1.2 S 5-drs '86 Opel Corsa 1.2 S '87
Peugeot 205 GTi '86 Opel Kadett 1.3S 86
Peugeot 309 1.4GL '86 Peugeot 309 aut 87
Volvo 340 DL 5-drs. 1700 '86 Volvo 360 GLT 5-drs 87

AUTO VAN DE WEEK: I AUTO VANDE WEEK:
Renault 5 BACCARA Renault 5 GT Turbo
juni 1988, beigemet., 60.000 km, april 1986, wit, 90.000 km,
1eeigenaar, leren bekleding, parlemourmetallic, f __ armcentr. vergrendeling enz. # _.g nen alsnieuw ’ IO.ïIUU,"
Zeer luxe uitvoering ’ Iö.SIDU," I
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T T >P:U kunt nü een Panda of Uno rijden en een jaar later betalen.* Of u kunt E.
profiteren van 't voordeel (f 3.995,-) * op de Tipo en Tempra met Society vs

pakket. Maar... alléén tijdens de Nu-of-Nooit Show! 8800 ,rf

!t>

* Vraag ons naar de voorwaarden. 4,

BRUNSSUM: AUTOMOBIELBEDRIJF H. SCHOBBEN, TEGELSTRAAT 3, TEL. 045 -2506 75 EYSDEN: AUTOBEDRIJF JEAN BROUWERS 8.V., IR. v

ROCOURSTRAAT IJEL 04409 - 14 33 HEERLEN: AUTOMOBIELBEDRIJF CREUSEN 8.V., PARALLELWEG 34, TEL. 045 - 74 21 21 KERKRADE:
AUTOBEDRIJF KLANKSTAD 8.V., KAALHEIDERSTEENWEG 185, TEL. 045 - 41 39 16 MAASTRICHT: AUTOCENTRUM BIERMANS B.V,

DR. BAKSTRAAT 82, TEL. 043 - 47 02 00 SITTARD: SITTYCAR 8.V., PRES. KENNEDYSINGEL 8-12, TEL 046 - 51 75 44
STEIN: AUTOBEDRIJF VAASSEN & ZOON, HOUTEREND 52, TEL. 046 - 33 46 83 f

.. A

3J]g§| Radrema pakt uit! j
I?isÜ^ 03^ _^__ im*r^l^^W -~*l*-_ <f^fc_^*_> ><53£ _*.

. N*"lv_a_tenset _Y^\ ]I i&/77 \\\~i^~______^i^
)^iwmm\ Alarm ' _^^-

Radio-cassetterecorder \\Wm\\\m\WkwÊÊhj___\_*ÊÈÊHßÊm_\_____________ Moiaiiir____—____- w^^-^n.. B " - mcidiiiL

Radrem3 introduceert de

I MAZDA 626 Coupé-Jubilée I
■ ■■ *- ■ _____________——________■_______■_____■__—————

Dit zéér exclusieve model is o.a. voorzien van:
★ 2.0 injection motor * stereo radio-cassetterecorder
★ comfort-pakket * lichtmetalen velgen
★ metallic-lak ★ achterspoiler
★ mattenset * alarm-installatie

Dit pakket t.w.v. ’ 3.125,- krijgt u nu GEHEEL GRATIS
bij aankoop van een nieuwe MAZDA 626 Coupé.

De MAZDA 626 Coupé is enkel en alleen leverbaar bij RADREMA AUTO'S B.V. ,

De exclusieve Mazda-dealer voor Maastricht e.o.
* Galjoenweg 72 - Maastricht ® 043-632250
Radrema Auto's, een bedrijf waar u niet omheen kunt /

Vrijdag 13 december 19916
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F* Curver is de nieuwe markt
21 volslagen onbekend terrein. Al
rS 1966 exporteert het bedrijf
r Hongarije, maar de produkten
r op dit moment alleen maar
ingelegd voor een kleine elite.
r de transportkosten, maar

ral door de importbelasting van[Procent zijn de emmers en drui-len voor de meeste HongarenAaibaar.
s We die kosten niet meer heb-

s> zullen we redelyk kunnen con-
Z.eren met de huidige Hongaarse
jukten", aldus Aerts, „We blij-

Welisaar wat duurder, maar
is Curver ook beter en

er (jan de spullen die hier
,>je markt komen. Sommige van,*iongaarse modellen gaan al vijf-
jaar mee"., eerste tijd zal de nieuwe joint. lUre de oude produkten van
J^onplast blijven maken. De
I. Sang vindt geleidelijk plaats,» £n met de komst van nieuwejltines en mallen. Als er vraag

's, blijft Curver overigens ook

in de toekomst de modellen van
Pannonplast produceren.

De fabriek zal ook naar Tsjechoslo-
wakije en mogelijk Joegoslavië
gaan exporteren, als de politieke si-
tuatie in dat laatste land dat toelaat.
Verder wordt gekeken naar export-
mogelijkheden in Roemenië en Bul-
garije, maar voorwaarde daarvoor
is, aldus Aerts, dat de koopkracht in
die landen zich enigszins herstelt.

Plannen
De plannen zijn gisteren bekendge-
maakt tijdens de opening van het
DSM-kantoor Centraal Europa in
de Hongaarse hoofdstad Boedapest.
Bestuurslid Simon de Bree van
DSM liet tijdens de bijeenkomst
weten dat DSM na deze eerste daad-
werkelijke investering zijn activitei-
ten in Oost-Europa op termijn
stapsgewijs wil uitbreiden in de ka-
pitaalintensieve chemie. Daarbij
behoren overnemingen en samen-
werkingsverbanden tot de moge-
lijkheden. Vrijwel alleDSM-divisies
onderzoeken op dit moment inten-
sief de mogelijkheden om samen-
werkingsverbanden in Centraal- en
Oost-Europa aan te gaan.

De handel (verkoop en inkoop) met
de landen in het voormalige Oost-
blok maakt thans een paar procent
van de concernomzet uit. DSM-
dochteronderneming Stamicarbon
heeft onder meer technologische
kennis geleverd aan ruim veertig
ureumfabrieken in de regio. Ureum
is een grondstof voor kunstmest.
Stamicarbon is nog betrokken by
het oplossen van knelpunten bij
ureumfabrieken in de Russische
Federatie, de Oekraïne en Roeme-
nië. Twee fabrieken op basis van
DSM-kennis in Bulgarije zijn in
aanbouw. DSM onderhoudt voorts
nauwe wetenschappelijke contac-
ten met universiteiten in Boeda-
pest, Praag, Bratislava en War-
schau.

beurs

Vriendelijk
J£STERDAM - De Amsterdamse
' H°i!en^eurs enc*e donderdag ein-igj* weer eens een vriendelijk
tQriri' WaarbiJ veel koersen hoger
v*s __ n noteren- In de ochtenduren
.]„■* stemming al positief in na-

l?rng van de Londense beurs en
VktBere koersen °P de Japanseijjj *'" Toen in de middag de Ame-
%k produceAtenprijzen rede-
b 0kunstig onthaald 'werden en de
Si fok n°ger opende, leek het of
Hjp 'ondsen zich in Amsterdam
tev^chtten voor verder herstel. Het
>eft

e' was, dat de markt de afgelo-
lfiJs te veel terrein nad moetenSeven. Volgens handelaren wa-'litj^fiderdag ook weer eens insti-
-st_tiiefele beleggers op de markt

d lag in de och-
%** al tot 0,2 punt beter op

r erwiJl 's middags deze index
"b,^ steun kreeg en uiteindelijk
h,§ en winst van een halfpunt op

ar- °°t. De koersindex algemeen,
k^ai-H e internationale waarden

Qek meewegen, kon een winst
VptnuVan °-9 Punt °P 188-8- De
J^et beliep donderdag f 1,8 mil-
Jeie' daarvan f 554 miljoen in aan-
t_es er» f 1,25 miljard aan obliga-

L
f Bp i^atiemarkt was duidelijk be-
N87smd" De laatste staatslening
rt Cel!f Pr°cent noteerde ongeveerbeter- Handelaren denken
oirig -■'gaties in Franse franken zyn
N_rip d in guldenobligaties. De

0ce^? staatsleningen deden 10 totent beter.

sk?o
e
flnternationale waarden wist[ lag 50 beter te sluiten op

st.ltoaa Beleggers reageerden
%\xTS ]^" °P uitspraken van be-
*ïM.jy[.Bergsma over de winst-NWi !im6 voor 1991 en over het!e ant at Akzo °P de Amerikaan->0 '"-conceptiemarkt denkt te\;eren.
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ABNAmro 41,60 41,70
ABNAmroA.inF. 78,50 78»
AEGON 117,20 118,10
Ahold 75,10 75,00
Akzo 124,20 126,50
Alrenta 189,00 189,10
Amev eert 49,30 49,20
Bolseert. 43,10 43,40 'BorsumijW.cert. 58,20 58,30
Bt_hrm.Tet.c. 37,80 37,60
DAF 21,80 22,10
Dordtsche Petr. 129,30 129,40
DSM 95,10 96,00
Elseviereert. 94,90 95,00
Fokkercert. 27,10 27,60
Gist-Bioccot 29,40 30,40
HCSTechnology 1,60e 1,60
Heineken 151,50 151,80
Hoogovens nrc 46» 46,50
HunterDouglas 57,50 57,00
IntMüller 56,20 55,50
IntNedGr.c. 44,70 44,60
KLM 37,50 38,10
Kon.Ned.Papier 44,00 44,30
Kon.Olie 139,80 140,40
Nedlloyd 53,60 53,50
Océ-v.d.Gr. 60,30 a 59,70
Pakhoed eert. 41,60 41,50
Philips 29,10 29,40
Polygram 40,50 * 41,50
Robeco 91,90 91,80
Rodamco 57,40 58,00
Rolinco 92,30 92,50
Rorento 69,10 69,10
SterkVMF 40,80 40,60
Umlevercert. 172,60 173,60
VerßezitVNU 71,10 71,80
VohnacSoftw. 20,90 21,40
VOC nrc 40,40 40,70 .
Wessanen eert 77,10 77,60
Wolters-Kluwer 59,00 59,50
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Binnenl. aandelen
Aalbertslnd „o" .„„„ïiw» u._. . 49'00 48,80
AffHÏÏSSiï^- ,KJ 595XndGrnpnr _^'L° 33-50
AsdODtonsTr ó" I20'00
A^dßubter ?' 10'°°
AM'verff aiS **rt no0'.0? "AtagHold. eert 112,00 112,00AUdonGroep 40,50 40,50 MAthlon Groepnrc 40,50 40,50

Batenbur/ ,g ,§*
?"■ ?'SS Urn
Sr zoa jus
Berkel'sPaten, ,S 0

Blydenst-Wül. 32,50 31,50

BoerDe.Kon. 200,00 197,00
BoerDeWinkelb. 76,00 74,00
Boskalis Westm. 21,20 21,20
Boskalis pref. 23,20 23,20
Braatßeheer 32,50 32,00
Breevast 10,00 11,40
Burgman-Heybroek 2500,00 2500,00
Calvé-Delft pref 800,00 800,00
Calvé-Delft eert 1093,00 1103,00
Cindu Intern. 130,00 130,00
Claimindo 333,00 333,00
ContentBeheer 22,60 22,60
CreditLßN 30,00 29,50
Crown v.G. eert. 138,80 139,50
CSM 82,80 82,90
CSMnrc 83,40 83,40
DAFcert. 19,10 19,10
Delft Instrum. 23,70 23,70
Desseaux 38,70 38,50
Dorp-Groep 40,00 39,50
Draka Holding 22,60 22.50Econosto » 26,50
EMBA 22» -
EnksHolding 75,30 76,50
Flexovitlnt. 65,50 65,50
Frans Maas eert. 77,50 77,50
GammaHoldmg 94,50 93,50
Gammapref. ,0 ,60
Geüonia ,0 ,80
Geveke , 7,50
Geveke div'92 34.M 34,30
Giessen-deN. 101,00 101,00
Goudsmit 37,50 37,50
Grasso'sKon. 97,20 95,80
Grolsch 182,00 181,50
GTI-Holding 18,00 182,00
H^emeyer 27,00 127,00

128,50 -HALTrustß 3.00 13,00
HALTrustUnit 13.00 12.90
HBG 91,00 192,00
Heineken Hold. 32,30 132,50
H^sMach. 225,10 227,50
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Kas-Associatie 33,0 32,60
ïf"*11*00 J5 920
Kiene's Suikerw 806,00 -K»d-te^ 315» 31.80
KBB 71'°° 72'°°

Sphinx 49,80 50,00
Koppelpoort 398, 397,00
KrasnaP°lsky 190.00 195,00
Landré&Gl. 47» 47,20
Macintosh 36,50 36,00
MaxwellPetr. 110,60 110,60
MoearaEnim 1148,00 1152,00

£££& Sa 366-°
Mu)ühouse 4.'oa 4.10 a
s°uwkWffk' «s 363'00
MGRON «^ 48,30
N.B 585,00 587.00

NBM-Amstelland 8,90 8,80
NEDAP 376,00 375,00
NKFHolding 199,00 197,00
Ned.Part.Mij 50,30 50,30a Ned.Springst 7050,00 -
Norit 27,70 22,50
NutriciaGB 144,50 146,00
Nutricia VB 153,50 155,00
Nijv.-TenCate 88,30 88,00
OmniumEurope 8,50a -
Orco Bank eert. 72,20 72,00
OTRA 299,00 298,80
Palthe 5500 a 52,00 a
Philips div.'92 30,00 28,90
PirelbTyre ".80 18,90
Polynorm 12400 123,00
Porcel.Fles 146,00 144,00
Randstad 37,25 3820
Ravast 30,00 30,00
Reesink 65,50 65,20
Samas Groep 34,70 34,50
Sarakreek 15,00 15,40
Schuitema 1600,00 1595,00
Schuttersveld 53,00 53,00
Smit Intern. 42,00 41,50
St.Bankiers c. 16,50 16,50
StadRotterdam c 39» 40,00
TelegraafDe 83,00 83,00
Textielgr.Twente 85,00 83,50
Tulip Computers 17,70 19,40
Tw.Kabel Holding 120,00 121,00
Übbink 68,00 67,10
Union 65,30 65,10
Un.Dutch Group 3,60 3,50
Vereenigde Glas 430,00 429,00

b Vertocert. 31,20 30,00
Volker Stevin 58,00 57,00
Vredestein 14,40 14,40
VRG-Groep 40,30 40,40
WegenerTül 236,00 236,30
WestlnvestF. 19,50 a 19,50
Westlnv.F.wb 114,00 a 114,00
Wolters Kluwer 235,00 237,00
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ABN AmroEur.F ,00 66,40

Amrofar^' '10 5180
ABN AmroLiq.Gf. 160,00 160,00
ABN AmroNe'th.F. 77» 78»
ABN AmroObl.Gf. 170,80 170,90
Aegon Aandelenf. 31,00 31,00
Aegon Spaarplus 5,10 5,10
ABN Beleg.fonds 57,80 57,80
ALBEFO 50,10 50,10'
AldollarßF* 26,00 26,10'
Alg.Fondsenbez. 219,00 215,00
AllmnceFund 10,50 10,50

Sf" SS ZAsianTigersF. 56,90 5660

ASutFF r xBetoßS. 5^ 5»
Beverßelegg. 3» 3,30

CL <IObl.Div. F. 105,50 105,50
CLN Obl.Waardef. 110,80 110,60
Delta Lloyd Inv. 27,00 27,00
DP America Gr.F. 31,90 32,40
Dp Energy.Res. 43,00 -
EGFlnvestm. 133,00 133,00
EMFRentefonds 65,00 65,00
Eng-Holl.Bel.Tl 10,00 10,00
Envir.Growth F. 47,80 48,30
Esmeralda part. 33,20 33,00
Eur.Ass. Trust 6,60 6,55
EMS GrowthFund 100,40 100,80
EMSlncomeFund 99,70 9990
EMS OfTsh. Fund 99,60 99,70
EOE Dutch St.IF 288,00 287,00
Eur.GrowthFund 47,00 4790
Euro Spain Fund 5,80 -
Far East Sel.F. 5310 53,10
GimGlobal 5040 5010
Groe.garant 1,58 1,59

Holland Fund 69,50 69,50
Holl.Eur. Fund 44,50 46,00
HoU. Obl.Fonds 12610 12610
HoU Pac Fund 9710 9800SoU.Sd Fonds 50 900
Innovest 9M HMlXbo„ds afó s£S
mtereffekt 500 30,00 31,00
mtereffektwt 105,00 108,70
Investapart. 67,10 66,40

b IS H.mal.Fund $ 7,40 -JadeFonds 141,50 142,10
JapanFund 16,20 16,50
Jap.lnd.AlphaF. 8200,00 -
Jap.Sect.Rat.Yen 7000,00 -Korea Pac.Tr. $ 9,00 -MalCapital F.s 5,60 -
MeesObl.Div.F. 112,90 112,80
MexicoIncomeF. 21,50 -MXInt.Ventures 9,50 -a Mondibel 74,60 74,60a Nat.Res.Fund 1160,00 1150,00
NedufoA 116,00 121,00
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NMBSpaardF. 100,20 100,23
NMBRentegr. F. 114,70 114,80
NMRVa .t Grv-rl F m.n wmESf »'NomuraWarr. F. 100 e 100
Obam, Belegg. 228,50 227»
OAMFRentefonds 1300 1300
OrangeFund 1960 1950
Pac Dimensions 880 7880PacpTn&cT 3050 2900State 10 0 110SSf « o HM

SSS£ST $ I«'^ .4440rSÏÏÏÏnv 3450 MMl1"e-tF- s'°
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RGSPGeeI 46,40 46,30
Rod_nProp.s 90,00 90,00
Rolinco cum.p 71,50 71,50
Schrod.lnt.Pr.F 29,50 29,50
Sci/Techs 14,00 14,00
Technology Fund 19,20 19,20
Tokyo PacHold. 205,00 208,00
TransEurFund 74,20 74,50
TranspacF.Yen 295,00 296,00
Uru-Invest 19,00 19,00
Unico Inv.Fund 74,80 75,10
UnifondsDM 30,00 30,00
VasteWaard.Ned 65,00 65,00
VastNed 107,50 108,00
Venture F. Ned. 10,00 10,00
VIBNV 62,10 62,10
VSBMixFund 50,00 50,00
VSB Rente Fonds 107,60 107,60
WBOlntern. 65,60 65,60
WereldhaveNV 119,50 119,00
YenValue Fund 80,50 80,30. ZOMFloridaF.s 46,40 46,40
p_„|| o|marv,Parallelmarkt
Alanheri 30» 30»
ABF 106,40 106,40
Berghuizer Papier 45,00 45,50
Besouw Van eert 61.00 61,00
Biogrondßelegg. 10,80e 10,90
Comm.Obl.F.l 95,80 -
Comm.Obl.F.2 95,70 -Comm.Obl.F.3 95,90 -
De Drie Electr. 12,50 13,00
Delta Ll.Dollarf. 62,80 62,80
Delta Lloyd ECU 59,30 59,60
Delta Lloyd Mix 57,50 57,40
Delta UoydRent 56^0 56,20
Delta Uoyd Vast 55,20 55,20
Dicolntern. 83,00 83,00
DOCdata 6,60 6,50
Dutch TakeOv.T. 44,50 44,40
Ehco-KLM Kledmg 39,00 38,50

b E&LBelegg.l 63,90 63,20
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Groenendijk 4610 4610
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HCAHolding 4700 400
Heivoet Holding 36 50 3650
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"cm?,, Z37» 237,00
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Index AmsterdamAmSieraam
CBS-koersindex( 1983=100)
algemeen 187,90 188,80Sexclkon.oüe 179,80 180,70
mternationals 193,10 194,30
iokaie ondernem. 183,70 184,40
id financieel 131,20 131,40
id niet-financ. 234,60 235,70'CBS-herbeleggmgsmdex(1983=100

&* «sSS- sadntófZ,c wm ïïldmet-flnanc' 297'70 299'10
CBS-stemmingsindex (1987=100)
algemeen 86,40 86,90
'n'emation 81,00 81,80
lokaal 87.° 87.50
flnmstell 88.20 *»niet-financ 87,10 87,50
mdustne 9640 96,80

9630 96,90- ■
«oud onbewerkt 20,590,1,190, vorige
20,770-21,370. bewerkt 22,790Uten,vonge
22'970ia-

onbewerkt .85-255, vonge .90-260,
bewerkt3oolaten, vonge3oolaten.
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DSM-divisies op zoek naar samenwerking

Durver maakt emmers
ook in Oost-Europa

Van onze correspondente

- DSM-dochter Curver Rubbermaid, Europa's
Rotste producent van plastic huishoudbenodigdheden, gaat

komend jaarin de Hongaarse stadDebrecen produceren
j°r de Oosteuropese markt. De in Breda gevestigde onderne-
tog zal in een joint venture samenwerken met Pannonplast,f 1Hongaarse fabrikant van kunststof artikelen.

een dochter van DSM,
6t in de joint venture 50 procent
de aandelen, maar het bedrijf

onder de vlag van de Breda-°hderneming varen. „Curver is
een naam met Europeseoudheid", aldus Pannonplast-

ectrice Erzsebet Feher. Het nieu-bedrijf biedt werk aan meer danJderd mensen.
* de investering is in eerste in-
£üe ruim 7 miljoen gulden ge-
*ld. Maar Curver zal in de ko-

driejaar alle oude machines
l e Hongaarse fabriek vervangen
L^n nieuw produktiebedrijf bou-
". Over de omvang van die inves-F^gen kon Curver-directeur Cees
Zs gisteren bij de presentatie vanJ°int venture nog niets zeggen.

economie
Afbreekbaar plastic

uit aardappels
: VEENDAM - Het aardappelzet-
iimeelconcern Avebe komt bin-
nen enkele jaren met volledig
afbreekbaar plastic op de markt.
Het gaat om een nieuw produkt,
dat de research- en ontwikke-
Ungsafdeling van het bedrijf 'in
grote stilte' heeft ontwikkeld en
Waarop inmiddels patent is ver-
kregen. Hoofddirecteur ir. J.P.
Poutsma spreektvan een revolu-
tionaire vinding.

Het nieuwe plastic wordt ver-
vaardigd uit aardappelzetmeel
en is volledig afbreekbaar. Het

IAvebe-concern verwacht dat het

'natuurlijke' plastic vooral in de
voedingsindustrie en bij cate-
ringbedrijven kan worden afge-
zet. Het verteert na gebruik vol-
ledig. „Maar je zou na de con-
sumptie van bijvoorbeeld een
bakje patat bij grote honger zelfs
tenslotte het plasticachtige bakje

kunnen opeten", aldus Poutsma

Het afbreekbare plastic voldoet
aan de meest ideale milieuvoor-
schriften. Volgens Poutsma
heeft het onderzoek uitgewezen
dat plastic uit aardappelzetmeel
langer goed blijft dan een verge-

lijkbare vinding uit de chemi-
sche industrie. Daarin vielen
vroegtijdig al gaten. Laborato-
riumproeven zijn, aldus de
hoofddirecteur, zeer succesvol
geweest. De Avebe-onderzoe-
kers werken nu nog aan diverse
verbeteringen, die zich richten
op de gewenste houdbaarheid.
Avebe zoekt voor de produktie
op grote schaal samenwerking,
maar gaat ook na of het voor het
concern interessant is om daar-
voor zelf een nieuwe fabriek te
bouwen. Dat zou een investering
van zon zestig miljoen gulden
vergen.

Twintig procent
meer loon ECT

ROTTERDAM -Alle havenwerkers
van het containeroverslagbedrijf
Europe Combined Terminals (ECT)
gaan tussen nu en 1994 ruim 20 pro-
cent meer verdienen. Dit is het re-
sultaat van eenreeks salarisverbete-
ringen waarover bonden en directie
tijdens langdurige cao-onderhande-
lingen overeenstemming hebben
bereikt.
De Vervoersbond FNV spreekt van
een principe-akkoord, omdat de le-
den dit nog moeten goedkeuren.
Dat gebeurt, evenals bij de ver-
voersbond CNV, middels een refe-
rendum. „Maar we zijn best tevre-
den over wat er nu ligt," zegt
FNV-onderhandelaar P. Gouw. Hij
wijst met name op verbeteringen in
het immateriële vlak, dieer gisteren
tijdens de laatste onderhandelings-
ronde zijn 'uitgesleept'. CNV-
bestuurder C. van derKnaap noemt
het 'al met al een goedresultaat.

Afgesproken is dat de lonen van al-
le havenwerkers van ECT (zon
1200) in drie stappen zullen stijgen:
twee keer twee procent (op 1 april
'91 en 1 april '92) en nog eens ander-

half procent op 1 april '93. Daar-
naast zal prijscombinatie worden
uitbetaald. Dat komt dit jaar neer
op een loonsverbetering van bijna
drie procent. Verwacht wordt dat
daar in '92 en '93 nog eens in totaal
acht procent bij komt. Samen met
twee verhogingen van de vakantie-
toeslag (tot 15,6 procent van het
basis-salaris) ontstaat een totale
loonsverbetering in drie jaar van
20,2 procent.

Shell tobt nog
met vergunning

voor Pernis
ROTTERDAM - Shell slaagt er
niet in voor het eindevan dit jaar
een nieuwe vergunning aan te
vragen voor de uitstoot van ver-
zurende stoffen bij de raffinade-
rij in Pernis. De provincie Zuid-
Holland heeft het bedrijf tot 1
juli uitstel gegeven. Tot die tijd
blijft de huidige 'gedoogvergun-
ning' van kracht.

Dit is gisteren meegedeeld door
de Zuidhollandse gedeputeerde
H. van derVlist. Hij heeft het uit-
stel geaccepteerd, maar voelt er
niets voor ook de 'fatale datum'
voor de ingang van de nieuwe
vergunning te laten vertragen.
Met Shell is afgesproken dat de
raffinaderij uiterlijk op 1 januari
1993 volgens de nieuwe voor-
waarden zou draaien. Dat bete-
kent dat de provincie na 1 juli
een halfjaar de tijd heeft om de
vergunningaanvraag van Shell te
beoordelen.

Eerder dit jaar draaide de raffi-
naderij van Shell maandenlang
'illegaal', doordat de Raad van
State de hinderwetvergunning
had vernietigd. In afwachting
van de nieuwe vergunningaan-
vraag, waarvoor een milieu-
effect rapport moet worden ge-
maakt, verleende de provincie
een 'gedoogbeschikking'.

munt uit
Volmac

De winstdaling die Volmac
Software Group eerder dit jaar
zei te verwachten, valt mee. De
nettowinst per aandeel zal in
1991 ongeveer 15 procent ach-
terblijven bij die van 1990(f 3,03). Aangezien het aantal
aandelen licht is gestegen zalde absolute nettowinst (1990:
f 80,7 miljoen) procentueel iets
minder achterblijven. Bij het
halfjaarbericht zei Volmac nog
een winstdaling te verwachten
van 30 tot 45 procent.

Arabieren
President mr. J.M. Vrakking
van de Amsterdamse arrondis-
sementsrechtbank heeft een eis
van f 13 miljoen in kort geding
tegen ABN Amro en Pierson
afgewezen. De eis was inge-
diend door drie Arabische in-
vesteerders, die in 1981 voor
f 22 miljoen de typemachinefa-
briek Remington Rand in Den
Bosch kochten. De betrokken
investeerders hebben nooit ple-
zier gehad van deze transactie,
naar hun zeggen door mislei-
ding van de verkopende ban-
ken. De Arabieren wilden in
Den Bosch op kleinere schaal
doorgaan met het nrvaken van
schrijfmachines. Al spoedig
bleek dat de kennis, de naam
en de octrooien bij het moeder-
bedrijf in Amerika berustten,
wat de bij Remington betrok-
ken banken volgens de kopers
nooit hadden gezegd. Het ge-
volg waren gigantische claims
in de Verenigde Staten.

Verzekering
In verband met de slechte re-
sultaten op de bromfietsverze-
kering en omdat het er niet
naar uitziet dat daar verbete-
ring in zal optreden, heeft Ae-
gon besloten geen bromfietsen
meer te verzekeren. Met ingang
van 1 januari neemt de maat-
schappij geen nieuwe brom-
fietsverzekeringen meer aan.

Syndicaat
Koeweit heeft een akkoord be-
reikt met een syndicaat van 81
internationalebanken over een
lening van 5,5 miljard dollar
voor de wederopbouw van het
door de Golfoorlog zwaar be-
schadigde land. Het gaat om de
grootste lening ooit verleend
aan een soevereine staat.

Bonden eisen
behoud werk

bij BA en KLM
HAARLEM - Behoud van werkge-
legenheid en instandhouding van
de arbeidsvoorwaarden zijn de be-
langrijkste eisen die de Britse en
Nederlandse vakbonden stellen bij
een fusie tussen deKLM en British
Airways. Afvaardigingen van de
Vervoersbond FNV en de Transport
General Workers Union (TGWU)
overlegden deze week in Londen
over een gezamenlijke strategie.

Bestuurder Wim van Rosmalen van
de FNV noemt de gesprekken met
de TGWU 'zinvol en constructief.
Volgens Van Rosmalen vrezen de
Engelsen dat bij een fusie de ergste
klappen bij British Airways vallen
omdat de rechtspositie van Britse
werknemers zwakker is dan dievan
hun Nederlandse collega's.

European
Alle 140 werknemers van The
European, een weekblad van
de vorige maand verdronken
Britse mediamagnaat Robert
Maxwell, worden ontslagen.
Tot het collectieve ontslag is
besloten door Martin Fi-
schman, een bewindvoerder
die bij de bedrijven van Max-
well is aangesteld nadat duide-
lijk was geworden dat het daar
een financiële puinhoop is.
Volgens de hoofdredactie zal
het nu makkelijker worden
snel een koper voor de verlies-
latende krant te vinden. De
werknemers worden in dat ge-
val mogelijk weer in dienst
genomen.

Japanse boeren ook al kwaad

" Boerenprotest is niet iets dat beperkt blijft tot Europa. In Japan gingen zon vijfdui-
zend boeren de straat op om te protesteren tegen de import van rijst. Zij vrezen dat de
invoer van rijst tot lagere prijzen in Japan zal leiden. De Japanse regering heeft onder
drukvan de Verenigde Statenen de EG toegestemd met derijstimport. Foto: AP

Vrijdag 13 december 19917
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f-p-jTj autobedrijf s^_^^m^^^^^^^^^^^ /attentie«
b^V iir^^-1 /rn\n UP. N_^ l\ 11 l\ I OPENINGSTIJDEN: maandag t/m donderdag 10-18 uur zaterdag 10 t/m 17 uurN £<

iT^W 1- _»________■ vrijdag koopavond 21 uur zondag koopzondag 10-18 uur t ja

ïi—■%*__!-'■" j ___PTiTrrßrn77^rs_Pßj7TrT7?^7^Fri^^ 1^l^fc_^ i— FINANÜIERIHd ■MjJLIiJLi/=l+ï i in'^fg'i^lf-fif-f iM^IM M I \ (
tÊÊ x\ ZO GEREGELD

*"___^ *_t*t __\t\& Voor bijna iedereen, zonder aanbetaling Volvo 340 automaat, 3-drs., w.w.-glas '86 9.250,00 140 Opel Record 2.0 S Combi, 5-drs., metallic '84 7.900,00 89 tfst■ _\dP_ _t\t" v.a 18 jaarof ouder Ook AOW - en Toyota Celica 2.0 KT, sch.dak, metallic '85 12.950,00 220 Mitsubishi Tredia 1.4GL, 4-drs., LPG '85 8.950,00 90 feel_f0" ___\SV WAn'Pre AmhtpnarprKïnpriaaltaripf Volvo 360 Sedan, 4-drs., w.w.-glas, LPG '88 16.950,00 310 Mitsubishi Lancer 1.8 diesel, 4-drs., metallic '85 9.950,00 140 cd
* vv.M.uers. AmDtenaren speciaal tariei.

Mercedes 200D, st.bekr., cv., w.w.-glas '85 14.950,00 289 Ford Escort KR 3, sp. velgen, metallic '83 10.950,00 200 Mf|%0^ Stel zelf uw maandelijkse tarieven vast. Opel Kadett 12 S 3-drs ww., metallic '83 8.950,00 90 Mitsubishi Colt GL, 3-drs., LPG '85 9.750,00 140 .[]"
"* Rente 13,9%. Ford Escort 1 4 cl'3-drs ' metallic, w.w. '88 16.950,00 310 Opel Kadett 1.2 S, LPG, 3-drs, metallic '87 14.950,00 240 e,?c

Ford Escort 1 6 G'l diesel 5-drs., w.w.-glas '86 12.950,00 220 VW Golf 1.6cl, 3-drs., w.w., sp.wielen '88 15.950,00 260 f
D<

Mitsubish, Galant GL, LPG, 4-drs., metallic, w.w. '88 14.950,00 289 Citroen BK 16TRS, cv., w.w., 4-drs., metallic ;85 9.950.00 180 BMWSIB 4-drs st.bekr., w.w., cv. ;83 10.950,00 200 "
Ford Scoroio 20GL 5-drs zwartmetallic '87 16950,00 310 Citroen Visa diesel, 5-drs., w.w.-glas '87 11.750,00 150 VW Golf cl diesel, 5-drs. 88 15.950,00 260 ""'SotaSlad^el^^^ '88 le.gsoioo 310 OpelKadett 1.2S, 5-drs., w.w.-glas ;83 8.950,00 90 Saab 900 GLS 4-drs., sch.dak ;83 9.950,00 140 al
Ford Escort cl 3-drs metallic w w-alas '87 14.950,00 289 Mazda 323 HB, 4-drs., metallic, w.w.-glas '83 7.950,00 89 BMW 520i, 4-drs., sp.wielen, cv., w.w. 83 10.750,00 200 *"VWPassa.cldiesef'4dTmemi*c w w glas '88 18.95000 310 Volvo 340,3-drs., automaat, LPG, w.w-glas '85 9.950,00 180 BMW 728i, 4-drs., sp.wielen, cv., w.w., metallic '83 11.950,00 210 *ar
VWJettTiecl LPG^metair schdak '88 16 950 00 270 Opel Record 2.3 diesel, 4-drs., metallic '86 12.950,00 220 Opel Record 2.0 S, 4-drs., LPG, w.w.-glas '85 12.950,00 220
Ford Escort cl 3-drs 'w w alas '88 16950 00 270 Citroen CX 2.5 diesel, 4-drs., elec.ramen, st.bekr., 5-bak cv., ToyotaTercel RS sport, 3-drs., w.w.-glas, metallic '84 8.950,00 90 W d
Ooel Ascona 16soort vTw cv '88 14950 00 240 w.w., metallic '87 16.950,00 310 Mazda 2.0 GLX coupe, cv., w.w., LPG, elec.ramen '89 22.950,00 410 bp
Opel Ascona I_6S Trawler. "4-drs.. cv., w.w. metallic '87 16.950,00 270 BMW 316, sp.velgen, sch.dak., w.w., LPG '86 17.500,00 320 Opel Omega LS 4, hoofdst., LPG, cv., w.w., 4-drs.,

-^
__n nn „ n Üw

Tovota Camrv 4-drs LPG w w-alas cv '87 14.950,00 240 Mitsubishi Colt 1.8GL diesel, w.w., 3-drs. '87 12.950,00 220 zwartmetallic 89 22.950,00 410 «e
Porsche924sDvelaen rood ww alas ' Citroen Visa 14TRS, 5-drs., w.w.-glas '87 12.950,00 220 Ford Sierra 2.0 GL, als nieuw '89 17.750,00 392 t>e d
Ford Escort XR3isDvelqen sch dak w w-glas '83 12.950,00 220 Honda Jazz, 5-bak, w.w. '85 9.950.00 190 Renault 19GTR, nieuw staat '90 18.250,00 410 CorM°teu^^n'Bdie^^re'ww^ '87 220 Volvo 360 GL, 5-bak, 4-drs., LPG '88 16.950,00 310 Ford Escort XR3i, cv., metallic '87 17.950,00 392 ke
OpelKadett LS diesel, 3-drs, metallic, w.w. '86 11.950,00 210 Datsun Bleubird 2.0 GL, 4-drs„ metallic, LPG '85 8.950,00 140 Opel KadetllBi GT, get.glas, st.bekr. '90 22.750,00 411 ie j
Ford Escort 13L 3-drs metallic w w '86 10.950,00 200 Audi 100GLD, st.bekr., cv., w.w. '86 14.950,00 240 Suzuki Swift 13GL, 5-drs. 88 13.750,00 270 .to
Mazda 323 Sedan, 4-drs., metallic, w.w. '86 10.950,00 200 BMW 318,4-drs., metallic, LPG, w.w ;86 17.950,00 310 Ford Fiesta cUls nieuw W 11-750.00 220
Fiat Ritmo 60L 5-drs w w-glas '86 8.950,00 140 Mazda 323, sp.velgen, 3-drs., w.w.-glas 90 18.950,00 330 Mercedes 190 2.5 diesel automaat, sportw., w.w., cv. 88 37.750,00
Mitsubishi Galant 1.6GI.LPG, 4-drs., w.w.-glas '86 9.250^00 190 Honda Civic, sp.velgen, 3-drs., w.w. ;88 lf-950,00 240
Mitsubishi Galant 2 3 Turbo diesel, 4-drs. '84 8.250,00 140 Nissan Sunny station car GLD, 5-drs. 87 13.950,00 260
Mitsubishi Galant 1.6GL.w.w., metallic '85 8.950,00 140 Opel Record 2.0 LS Traveller, automaat.cv., w.w., LPG, ,OOCn_v_ oen I 1 A
VW Jetta cl diesel metallic, w.w.-glas '85 11.950,00 210 metallic 87 13.950,00 2bu Mercedes 250 D, w.w., cv., als nieuw , '89 54.500,00 l\
Mazda 323 HB Sedan, 4-drs., w.w.-glas '84 6.950,00 90 Volvo 440 GL, 5-drs., LPG, cv., w.w. 90 25.950,00 490 Mercedes 300 D, automaat, zeer veel extra's prijs op aanvraag
Opel Ascona 1.6LS diesel, 4-drs, w.w. '86 12.950,00 210 Mitsubishi Colt 1.8CL diesel, w.w. 89 10.750,00 200 I ; 1

—— -^*^^—~— —_—mm—————m__________mm______mm_m___________mw--—*——^— _________________________________

Extra's t.w.v. f 6.42%.
U schuift f 790,-.

M_______B_________ _Sll_.it C_____t _*_\___ii^ -■ 's
_mm ______ *^__i """"^«Bl ________f__tl_a__i Hl_w^\ f__P____ï_l

*r ___^^ '**&^^^ _*_____W _____cs2_i
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Pasadena-pakket met schuifdak t.w.v. f6.429- voor f790,-.
" een 4-spaakssportstuur» in hoogteverstelbare bestuurdersstoel» toerenteller metdigitaal klokje» verstel-
en kantelbare hoofdsteunen " modieus beklede stoelen in 'Kolibri'-streepdessin " portier- en zijwandbekle-__ ] ding in stoelbekledingsstof "6J x 14 stalen velgen " 185/60R14 brede banden

jJ^-'b""'"t " groen warmtewerend glas " grillemet dubbelekoplampen» spatbordverbre-
ér \ ders» zwarte dorpelverbreding " witteknipperlichten vóór» 'Pasadena'-aandui-

| ding op achterklep en zijkant " gekleurde C d^£_ AQft
W________m__t_________mÊM bumperinleg afgestemd op de carrosserie VtQ* T _hO*H7v^"

ZUID LIMBURGSE
V.W. DEALERS

Pasadena-pakket t.w.v f 4 679.- voor maar f495- Schuifdak extra voor f 295.- f i^-_^F i 1
Golf Pasadena 13 f26 490.- Golf Rasadena 1 6 Diesel met katalysator f 34145.-. Golf Pasadena 16 \\*7*Ê)

Turbo-diesel f39 050.- Prijzenzijn 'vanaf'-pnjzen inclusiefBTW. exclusief afleveringskosten mFf
Kleur-en typecombinaties zolang de voorraad strekt. Wijzigingen voorbehouden.

NUBii AUTOSPORTBROUNS
Schelsberg 1 75, Heerlen, tel. 045-725507

H|^Hg^H|HM^Hjj^HHH HU STANDAARDEEN
PIONEER CD/TUNER MET

■ f /*l_~# I f / / f AFNEEMBAARFRONTPANEEL IN JE
A^^QfJ SEATIBIZA SOUND

W SEAT IBIZA SOUND
W^^^ 111lflö9 4üQl ■ I.2LMotorSystemPorsche "52kW

EP^^«**ifitfi6l' _r_flCF__ ' " *L-^""^____Ö (71 pk) "5-bak ■ multipointinjectie-
\ pfQ*£»tfflflßP'_i_ll___^»~Z systeem ■ 3-wegkatalysator ■ dak-

|p '^\ __\_\\_\_)*^lz_____________m spoiler ■ wis-was installatie achter
W^ ,-f\ \Jj}_Z~-—f^j«fSP"PS "2x25 Watt PioneerCD/Tuner combi-

»MMMMpMM_MMBnwrTC Spii zwarte dakantenne ■ Sound logo's

II H/ ■ V SEAT IBIZA SOUNDFL. 19.995,-
-■F/'"i_i HÉÉÉÉMI W FINANCIERING: IN VIER STAPPEN

W-M WIEL W WW BETALENZONDER EEN CENT'_M l,fl jCI RENTE TEBETALEN TOT IN 1 993.

V ë l____________H Volkswagen Groep

_____ Gedreven Door Ambitie

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Auto Veneken b.v. |
"Occasioncentrum' t^^^ü!^ "Occasionkelder"

Prins Mauritslaan 171 k▼> % 1 Leyenbroekerweg 27
6191 EE beek H'.+lhj.fl 6132 CN Sittard

tel 046-372882 ■pm-Mi te| 046-515777

Veneken Beek Veneken Sittard
DEMO'S: VW Golf aut. 1600 cc, blauwmet 1986 =Passat CL sedan 18i90pk gr.met. .juli '91 VW Passat CL 1800 cc 90 pk,
Audi 80 1.8 S 90pk coml. edit. wit 29-8-'9l blauwmet 1988 =
Audi 100 CC 2.3 E, zilver 1988 VW Polo 3-drs., 1050 cc, wit 1988 ==
Audi 80 1.6 blauwmetallic 1990 VW Jetta 1300 cc, rood 1987 =
Audi 80 I.BS zilvermet 1988 VW Jetta 1600 cc, zilvermet 1985 ==
Audi 100 CC 2.0, lagomet 1988 VW Jetta Sportief 1600 cc, 4-drs.,
VW Goll GTS 1600 1985 tornadorood 1987 ==
VWGolt 1600 aut., beigemet 1988 VW Golf Madison 1800i, zwartmet 1990 ==
VW Polo coupé, wit 1987 VW Golf Madison 1600 cc, zwart 1990 =
VW Polo 3-drs. Oxtord 1987 VW Golf GTI zilvermet 1982 ==
VW JettaAvance 1300, blauwmet 1988 VW Golf 1100, zeer mooi, groen 1980 =
VW Passat, 5-drs., 1600 cc, zilv.met. 1987 Audi 100 cc, 5-cyl., 133 pk, ==VW Polo 3-drs., 1050 cc, wit 1988 blauwmet 1987 ==VW Polo Jeton 1.3 wit 1990 Audi 80 I.BS, grijsmet 1988 =Fiat Uno 45 S lE, grijsmet 1990 Audi 80 1600 cc, zilvermet 1989 =Alfa Romeo 75 1.8 rood 1990 Audi 80 1600 cc wit 1991 =Fiat Uno 60S donkergrijs 1987 Audi 801600 cc, zwartmet. 1989 — 'Seat Ibiza XL 1.2zwart 1990 Opel Kadett 1.35, wit 1987 =

Opel Kadett 1.25, wit 1986 = ,.. . nan -rr. Citroen Axel 1100 cc, 17000 km, rood 1987 =Mercedes 240 TD DEMO: Audi so 1.8 s,
grijs kent. rookzilver tornadorood bwj.i-5--9i

-QQC Passat CL 1800 cc, 90 pk, =
■ ■■ ■ WöO groenmet bwj. 24-5-'9l

l Hij is er ... DE NIEUWE GOLF ~|

. S _________________________________—^——~

___V ___b__^^H BP-^-'-'-'-

H MitsuujshiGalanti___^^ »i

" Hl —rïftnnGL .-ors-al^.—.— Vb-j '88, °s Pu

1 lil —;—:__£nTl_T\Nrt^^^^i^ J|t■|---."^» Ln —■^m^—m____________________^^ (
1 g^L-^^^^^J^^^^^^^^^"-y:-:v::::|
■HM_PVP9fII IPWm JHT/-T-TJ T-TT" * MT-^^i:::::./ <4.

M____J___è______a_d_É________l^^
Peter Schunckstr. Heerlen, tel. 045-412641 |8rI V -JRI —_. _-_i ._,..

\VOTVENJDT U EN H_ETiVIOOISrE Ü
KERSTPAKKETV\N HETJAAR? ;

Bij AUTOBEDRIJF JASPER BV is de kerstman al gearriveerd, met voordelen in klinkende mvf1' Jvoor u. Wat dacht u van ’ 1.000,- gratis accessoires op een nieuwe Peugeot 205 of 309, OF: ccf1

gratis uitgestelde betaling tot juli 1992 (max. ’ 15.000,-). Daarnaast beschikken wij tijdelijk over enic^ \
wel zeer complete promotionele modellen, op basis van de 205, 309 en 405. Maar haast u waf1'
op = op. En last but not least op alle voorraad auto's geldt prijs 1991 kenteken 1992 k
Profiteer tijdens de showdagen van 12 dcc. tot en met 31 dcc. ook van onze 'KERSTBOOM-ENVELOPPENAKTIE. !

f __\\ ______f/Ët____\__\\ yV^ m ÊËÊË Br \ W'v m Wm_\\\\\\\\\^___. _\W V \ ~■. X

405 GLX 309 PLUS 205 ROLAND GARROS *^JwÈi_"K*
Op basis van GL inclusief: Op basis van 309 Profil mcl.: Op basis van XS. Nu inclusief: S~jW^
" centrale deurvergrendeling "in delen neerklapbare achter- " lichtmetalen velgen, / -^r*^

en bank, " getint glas. , Bij aankoop* van een nieuwe of., ;
" getint glas ’ 32.500,- " achterwisser, " met leer afgewerkt interieur, gebruikte personenauto vanaf / 7.s°^' i

Uw voordeel ± ’ 1.200,- " electronische toerenteller. " groenmetallic, kans op gratis accessoires
OF: " middenconsole dashboard, " centrale deurvergrendeling, variërend van ’ 100,- tot ’ 1000,"
de 405 Référence op " spec. bekleding, " electrische ramen, Tijdens de showdagen
basis van GR mcl.: " lendesteun bestuurdersstoel, " electronische toerenteller,

" centrale deurvergrende- " kaartleeslampje, " schuifdak
ling, " beklede kofferbak etc. ’31.795,-.

" electrische ramen, 3-of 5-deurs. Uw voordeel _ ’ 2.000, .
" stuurbekrachtiging, ’ 26.085,-
-" getint glas, Uw voordeel ’ 1.800,-. . ~..
vanaf ’ 35.310,-. T,ldens de showdagen

Uw voordeel ± / 2.000,-. °' 9ra,is een antislipcursus.

Keuze uit ± 80 gebruikte en ± 50 nieuwe automobielen, alle keurig
voor U opgesteld in onze ruim 2.000 m 2grote showroom.
Dit alles alleen bij uw off. Peugeot-dealer.

Autobedrijf JASPER BV^^^p^,
V \S| K»_. ~- bii verkoop a

Windraak 29, gem. Sittard. Tel. 046-521944. y?^^*" particulieren...
Openingstijden: ma t/m vrij van 9.00 tot 18.00 uur - do koopavond - za van 10.00 tot 17.00 uur j
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Mieuwe LH-sedan, jeep ZJ, Daylona coupé en Viper twoseater

Chrysler trekt met veel
noviteiten ten aanval

DOOR NOL VAN BENNEKOM

ï^wijl de teloorgang, vori-
r Week, van de luchtvaart-
maatschappij Pan Ameri-
ptt de Amerikaanse econo-

mische depressie nog eens
farnatisch onderstreepte,
'"amen van Chrysler op-

optimistische ge-
iden. Het herstel komt,
°lgens de fabrikant, onver-
'(^delijk naderbij. Tal van
P-Uwe modellen staan op
■ punt gelanceerd te wor-
Len-, waaronder de nu nog
ijpheime LH met 'Euro-
JTOanse snit' en de Dodge
jl'Per-sport-twoseater. Maar

optimisme heeft ook
wat agressieve onder-en. Het moet maar eens

z* zijn met het 'lief zijn
°or Japan.

L
l 'rysler moet als eerste Ameri-canse autofabrikant in de zwar-
jj cijfers terechtkomen. Daartoe
(j.^et verve het roer omgegooid.
klet alleen is er een miljard dol-
f, gestoken in een futuristisch
J^Vsler Technology Center in
i buurt van Detroit, ook wer-
fi verliesgevende ondernemin-

th' 1 afgestoten, zoals de vlieg-
jj.'ërnaatschappij en het vijftig
ij^cents aandeel in Diamondr- Verder werd flink in de di-jenden gesnoeid en in het
hlte-boordenpersoneel (11.000).
Hj1kosten konden met liefst drie
k 'Jard dollar worden terugge-

acht.

" De Dodge
Viper, een
pijlsnelle
tivoseater met
maar liefst
een 400 pk
motor.

Voyager
"___|Z*ar de winst zal toch moeten
([""en van de klant, die Chry-
1^ r Produkten koopt. Een be-
j,r Srijke opsteker vormt het

wereldwijde succes van de
)J| ager, de luxe mini-bus. In
(^ herland is dat de bestverko-
oJ^e ruimtewagen met 52 pro-tst marktaandeel in het seg--3a nt dat aanvankelijk werd

door de Renault Es-
dec^- Chrysler Nederland mag
kn auweren oogsten voor het
*ijr_recordhouder in de wereld te
V' °at levert de Voorburgse
v.Zllging in het vroege voorjaar
0

n 1992 een opmerkelijke prijs
5 ' Welke bestaat uit een gratis
'M

_
e Viper-sportwagen. De

t(u,° komt volgende week in pro-
'tel' ' na een zeer korte ontwik-
Igg^gsperiode van drie jaar. In
Seh 2ullen er maar 300 worden
sle)KUwd van dit 400 pk sterke

0 heidskanon. De produktie
ü'OOn uiteindelijk uitgroeien naaru stuks per jaar.

Daytona
6 V-

.fis »!per heeft onder de elek-
*cht i °Pengaande motorkap een
% r V"10 blok met 32 klep"
Stielien voorzien van een zesver-
fl6r. mgsbak. Volgens ingewij-

-3' de Pr.s in Amerika de
t)at ° dollar niet te boven gaan.
'1 to °u betekenen dat de wagen
% derlar»d voor 150.000 gul-
Vor ,°P de markt gebracht kan
Vsc?en-Chrysler Nederland ver-
Helft de Viper in de tweede
ku,Z van 1992 op de markt te

c nen brengen.

Eerder, in februari of maart, zal
in Nederland de snelle coupé
Chrysler Daytona worden gepre-
senteerd, een moderne sportieve
wagen, die wij op het Chelsea
testcircuit al even hebben mo-
gen uitproberen. In het bereden
type stond een 2.2 liter 16 kleps
motor met dubbele turbo's, maar
dit typekomt niet naar ons land.
In plaats daarvan zal de
Chrysler Daytona Shelby met
een 2,5 liter turbomotor plus vijf-
bak worden geïntroduceerd.

Ook in februari of maartkomt de
gerestylde Chrysler Saratoga op
de Nederlandse markt. Het is het
topmodel in de Nederlandse ran-
ge met airbag, ABS en aircondi-
tioning. De neus is van een
nieuw ontwerp. Voorts heeft de
wagen nieuwe velgen en binnen
houtnerf panelen in het dash-
board.

Geheime LH
Chrysler verwacht veel van zijn
nieuwe en nog geheime model
LH. De fabrikant toonde ons, on-
der de strikte afspraak er geen
enkele foto van te maken, een
prototype van deze elegant ge-
lijnde sedan. Opvallend is de
zeer lage neus in combinatie met
de oplopende achterzijde. Deze
wigvorm is ooit uitgevonden
door het ter ziele gegane NSU
met de voorlijke RO-80, waar de
LH 'in de verte' wel wat van
wegheeft.

Grote portieren geven toegang
tot deLH, die eigenlijk helemaal
geen typisch Amerikaanse uit-
straling heeft. Robert Lutz om-
schrijft de auto als een 'Euro-
Japanner' en voorspelt dat alle

Amerikaanse auto-ontwerpers
die kant opgaan.
Chrysler heeft overigen nog
meer ijzers in het vuur. In het
voorjaar komt de fabriek met
een nieuwe zeer luxe Jeep, de
Jeep ZJ, waarin de Amerikaanse
autojournalisten al hebben mo-
gen rijden. Volgens Chrysler is
het de meest luxe Jeep die ooit
gebouwd is, inclusiefairbag.
De Cherokee, het vooral in Euro-
pa goedverkopende Jeep-model,
komt volgend jaar eindelijk be-
schikbaar met het stuur aan de
rechterkant, waardoor markten
als Groot-Brittannië, Australië
en Japan kunnen worden be-
diend.

uitlaatjes
RALLY'S & RACES is het auto-
sportjaarboek dat voor de zeven-
de keer is verschenen bij uitge-
verij 'de Alk' in Alkmaar. De
uitgave 91/92 is volledig in kleur
uitgevoerd. Autosportjournalis-
ten Ric van Kempen en Caju ter
Kuile berichten in deze zevende
editie over de race- en rallykam-
pioenschappen. Daarbij wordt
gedetailleerd verslag gedaan van
alle Formule 1 Grand Prix, het
Nederlands- en het wereld-rally-
kampioenschap. Maar ook aan
de Indy-Cart races met Arie
Luyendijk, de Formules 3 en
3000, het Wereldkampioenschap
Sportwagens en het Duits Toer-
wagenkampioenschap wordt uit-
gebreid aandacht besteed. Het
240 pagina's tellende boek geeft
een uitstekend beeld van het
autosportseizoen 1992. Rally's en
Races 91/92 is verkrijgbaar bij
elke goede boekhandel voor
49,90 gulden en is ook telefo-
nisch te bestellen: 03465-75280.

auto

Alfa 33 verstevigt grip op de markt
"^t heeft even geduurd vooral-
f Alfa Romeo weer helemaal
fug op de markt was. Maar nu_ tot er met de nieuwe modellen-

£ fe kennelijk zoveel smakelijke
bij de dealers, dat door

jl toenemende verkoop hetjrktaandeel met sprongen
igt. Eerst-verantwoordelijke
arvoor is de Alfa 33, die in ze-
n uitvoeringen leverbaar is.

' jaar komt deze van buiten

I-me middenklasser, maar van
Uien ruimer dan bijvoorbeeld
1 VW Golf, op een verkoo-
antal van 5.800 stuks.

'fig jaar lag de verkoop maar
fst 60% lager. Kennelijk
'eekt het imago van de nu
cded ingeburgerde Alfa 164 de
«ider draagkrachtige klanten
*1 aan. Ook het uitbrengen van
6lbelovende prototypen zoals
fameuze Alfa SZ en deProteo
't het merk geen kwaad. Bo-
lal is van belang dat een merket alleen kwaliteit uitstraalt,
'ar ook daadwerkelijk biedt.

Jt dat aangaat hebben in de af-
'open drie jaar van wederop-
'üw de negentig dealers in
herland hun werk blijkbaar

gedaan. De verkoop zit
?°r deze ondernemers in dege-ne Italiaanse automobielen al
'e jaar achtereen in de lift en
! toename daarvan schommelt
'ft-iddeld rond de 2 procent.

Die vernieuwende uitstraling
treffen we niet enkel bij de dea-
ler(panden) aan. Ook het nieuw-
ste produkt, de Alfa 33 1.4 lE,
heeft na een stevige kennisma-
king veel goede indrukken ach-

tergelaten. Dit motorisch aange-
paste model vervangt de Alfa 33
met 1.3 Itr motor.

Er is een massa aan motormana-

gement aan de 90 pk sterke mo-
tor gehangen. Dat resulteert in
een hoog rendement, prompt
aanslaan, een zuinig verbruik
(1:14,2) en een verdraaid gemak-
kelijke loop van dit boxertje. Het

maximum koppel is met 113
Nm/6.000 tr iets afgenomen; dat
is eigenlijk geen nadeel. Je doet
gewoon meer met 1 Itr brandstof
en levert aan prestaties nauwe-
lijks in. Zijn top ligt op 178 km/u
en van 0-100 km/u gaat in 11,5
seconden.
Meer nog dan de techniek is de
prijs van de auto interessant.
Want als jevoor de bijzonder rijk
behangen Alfa 33 1.4 IE L
fl 29.160,-neer moet tellen, is dat
beslist een populaire prijsstel-
ling te noemen. Voor dat bedrag
zit er echt alle comfort in en dat
in combinatie met voldoende
uitstraling en dynamiek.

Standaard zit er een stuurbe-
krachtiging in, een centrale
deursluiting, een deelbare neer
te klappen achterbank, getint
glas, elektrisch bediende voor-
ruiten, een verstelbaar stuur, een
toerenteller en een digitaal klok-
je.

De auto rijdt prettig, je zit goed,
de bediening steekt gedegen in
elkaar, er is genoegruimte voor 5
personen en hun bagage en de
'33' is een lekker autootje om te
zien. Blijkbaar oordeelt 60% van
de kopers, komend van 'vreem-
de merken' zoals Citroen BK,
Opel Kadett en VW Golf, ook zo.
Met enkele duizenden kwamen
ze dit jaarop de Alfa Romeo-dea-
lers af.

0 Alfa 33 1.4 i.e.: toptechniek in populaire prijsklasse.

Yue Loong: 'veel
geluk' uit Taiwan

DOOR SIEM LEEUWENKAMP

De RAI-tentoonstelling begin dit jaar had de primeur van
de Yue Loong. Een geheel nieuw Taiwanees merk voor
Europa, waarmee Nederland op 17 januari als eerste op de
weg kennis kan maken. Wij hebben onlangs een proefrit
gemaakt in deze Yue Loong (= Veel Geluk) en de indruk
daarvan is niet slecht.

Het model Feeling laat niet direct zien wat denaam uiteen getrokken
letterlijk betekent. 'Snelle gazelle' is iets te veel van het goede voor
een aangepaste kopie van de Nissan Stanza/Bluebird. De 4.45 m lan-
ge en ruim 1.000 kilo zware auto ziet er robuust uit en biedt van bin-
nen royale zitruimte.
Nogal bedaagd komt het instrumentarium over. Rijkelijk voorzien
van elektrische snufjes en waarschuwingslampjes, lijkt het erop dat
de fabrikant teruggrijpt naar de Japanse aanpak. Een aanpak die in-
middels is verlaten, nu de meeste merken stevig in het zadel zitten.

De Yue Loong stuurt ondanks zijn bekrachtiging tamelijk zwaar en
in de bochten helt de 168 cm brede koets behoorlijk over. Verder
geen aanmerkingen op de techniek, die rechtstreeks uit de Nissan-
fabriek afkomstig is. Alleen zou de motor iets minder rauw mogen
klinken. Opvallend is de aanwezige 'side-impact', die al vanaf 1987
op de Yue Loong-modellen zit. Die nu met veel tamtam aangekon-
digde botsbestendigheid van opzij bij de nieuwste Europese auto's,
hadden deTaiwanezen dus al lang in huis!

De importeur verwacht in januarieen prijs van onder de 30 mille. Er
komen twee 1.8 versies van 97 pk/5.200 tr en één 1.6 model van 88 pk.
De Feeling 1.8 is leverbaar als LSX en GTX en de 1.6 alleen als LS.
Het topmodel is uitgerust met stuurbekrachtiging, airconditioning,
deelbare achterbank, elektrisch bediende ramen en spiegels.

Yue Loong is de enige grote autofabrikant in Taiwan. Sinds 1953 fa-
briceert men op dit eiland, ter grootte van Nederland, al auto's. Die
werden toentertijd ook naar België verscheept. In het begin bouwde
de fabriek in licentie de Jeep. Nu wordt er behalve de Feeling bij de
Yue Loong Motor Company Ltd. een pick-up en een kleine bestel-
auto gebouwd. Naast dit vijfdeurs sedanmodel YL-102 is er ook nog
een hatchback die niet naar Europa komt.

Geassembleerd worden de Nissan Sunny onder de naam Sentra en
de Nissan Primera. Er komen nog modellen onder en boven deze
Yue Loong Feeling en verder staat er een echte bestelauto op stapel
met een laadvermogen van rond de 1.500 kilo.

De importeur Eurimpo zit in Ridderkerk in hetzelfde pand als waai
ook het Poolse merk FSO is gevestigd. Na '94 komt de Yue Loong ir
derest van Europa op de markt en vanaf juli'92 voldoen de modelier
aan deUS '83 norm. Nu komen de auto's niet verder dan deK6-norm
kant en klaar in de haven van Rotterdam aan.

" De Yue Loong
'Feeling', die in drie
typen begin januari
op deNederlandse
marktkomt.

Lada weer leverbaar Roerige
tijden voor
fabrikant
voorbij

Lada is eindelijk uit de leve-
ringsproblemen. Het merk met
een Vikingschip in het logo
krijgt nu met enige regelmaat
weer auto's in de Eemshaven
aan. Het Russische merk dat in
het logo teruggrijpt naar het ver-
leden, toen schepen vanuit Scan-
dinavië, over de Wolga en zijri-
vieren als de Lada, Moskou en
omgeving voorzagen van de
noodzakelijke levensbehoeften,
heeftroerige tijden meegemaakt.

Mijnstakingen, felle kou, materi-
aalstop en een staatsgreep. Geen
ideale omstandigheden om als
fabrikant aan de leveringsver-
wachtingen van importeur Gre-
mi in Nederland te voldoen.
Zeker 1.500 minder auto's kun-
nen verkopen dan gepland, dat
hakt erin bij een autofirma. Maar
de dealers zijn geholpen om het
hoofd boven water te houden,
anders zou alleen al door deze
externe oorzaken het aantal van
ruim 120 dealers drastisch zijn
teruggebracht.

Niettemin zal binnen twee jaar
een groot aantal, met name klei-
nere bedrijven, het dealerschap
worden opgezegd of uit eigener
beweging stoppen. Tegen die
tijd hoopt de importeur met een
kleine 100 dealers op een verkoo-
paantal van 8.000 auto's te zitten.
Daaronder zitten naast de Lada's
twee nieuwemodellen: deTavria
en de Aleko.

Het dieptepunt is dus voorbij bij
Lada en er breekt volgens ad-
junct-directeur F.W. van der
Kamp 'een welkome en interes-
sante tijd aan, waarbij het herstel
in zicht is. Voor 1992 ziet hij
kansen om samen met de komst
van het nieuw sedanmodel Sa-
mara Diva, het verkoopaantal op
5.000 stuks te krijgen.

De nieuwe Diva is een volwaar-
dige 5-zitter, die met 19 cm extra
lengte een kofferbak van ruim
440 Itr. heeft. Deze Samara heeft
dezelfde specificaties als het
5-deurs hatchback model. De 1.3
ltr/65 pk motor haalt 148 km/u en
de 1.5 ltr/75 pk komt aan 155
km/u. De auto's zijn van de
meest gangbare gemakken voor-

zien en bieden een redelijk aan-
genaam rijcomfort. Stukken
verbeterd is het zitcomfort als je
dat vergelijkt met Lada's van en-
kelejaren terug. De Diva 1.3 kost
fl 20.275,- en de 1.5 komt op
fl 21.475,-.

Tavria is het kleinere model dat
Gremi midden '92 verwacht. Er
moet nog het nodige aan de kwa-
liteit verbeteren en de typegoed-
keuring van de auto zal ook niet
El te makkelijk zijn. De auto is
870 cm lang, weegt 770 kilo en is
voorzien van een 1.0 Itr motor
die 38 kW vermogen afgeeft.

Aleko is het model dat door de
fabrikant SAZ wordt gebouwd.
Er komt een geheel complete lijn
van stationwagon, sedan, hatch-
back tot bestel op de markt. De
motoren zijn voorzien van een
centraal geregeld inspuitsysteem
en voldoen aan de US '83 norm.
De 1.6 Itr motor levert 53 kW ver-
mogen en geeft de 435 cm lange
auto een top van 155 km/u. De
auto moet ook volgend jaar op
de markt komen voor een prijs
van rond de 20 mille.

" De Aleko, die in 1989 al op deRAI was te zien, is volgend
jaar ook in Nederland te koop.

Vrijdag 13 december 19919
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Parken in Ihrem 511111
X-l'v-v- wie bisher - jederzeit - v.v.'j
v.v.\v. auch samstaas v*"'-"]

1.000 Parkpiatze
"^^é.....

1 " . . . "
urn ____________ 11 il 1n .^ n:"■*""■rina Parkhaus, Mostardstr. geöffnet von 7.00 bis 19 00 Uhr " ....«V.V.W. Parkhaus Seilgraben geöffnet von 7.00 bis 0.30 Uhr _^^ K^ %
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Wenn Sic das Besondere suchen,
etwas planen oder Beratung brauchen,

sind wir Ihr kompetenter Partner.

VVARRINGS
INTERIEUR

V>_y Büchel 51 - 53
D-5100 Aachen

Tel. 0241/35542
. .

Schilderijen * aquarellen * oudegravures I
APARTE LIJSTEN I

Galerie I
Am Elisengarten I

Hartmannstr. 6 Aken - 0949-241.37675
Dè galerie tusen "de Dom" en "de Elisengarten"

SELBERMACHEN UND

SPAREN
Selbst planen und ausführen
Das spart viel Zeit und Geld

I,^.^
01464

Paneele
Eiche Echthotz NW, 13 mm start.
260 x 12,520cm Eiche natur, 16 mm,205x12,5.2(^1. ca. 90 x 30 cm,
DMm2 1 x47 DMm2 *yi on
Fußbodenelement Fertigparkett
Eiche-Schitlsboden Buche-Schiffsboden10mm Gesamtstürte 14 „m Gesamtstarke,180 x3O cm _

(ur schwimmeflde VeüeounoDM.m2 4QJ25 0M« ftföO
Holzland-

i£^(i2&&3j Fachmarkt, -, _ 5142 HückelhovenLTimfiï7r^.mX^ Brachelenl-Ait*TATJL»j| Tel.: 0949-2462-60111— ■ 1

inaktuellen Winterlarben.
Nadelstarke 5-6, Lauflange 50 g
95m,50g DM5.95I I

"ï - 10j t rejiTfT^Vl ■
Flauschgarn in mehr als
20 aktuellen Farbtónen 25%
Schurwolle. 75% Polyacryl
Lauflange 25 g 150 m,
Nadelstarke 3 KNÜLLERPREIS
25 g Knauel nur DM 0.99

k_^_ÜK!_!M*lïm[_^^B I
70% Angora 20% Wolle 10%Polyamid in mehr als 30
topmodischen Farben Lauflange
20 g ca. 95 m. Nadelstarke 3.5
KNÜLLERPREIS
20 g Knauel nur DM 5.95

100%reine Schurwolle.
maschinenwaschbar. in mehr als30 Farbnuancen vorratig
Lauflange 50 g 125 m,
Nadelstarke 3-4.
50 g nur DM 3.95 I

Der Gartenfachmann empfiehlt!
Jetzt Vogelhauser aufstellen:
Vogel fütlern, damit sic Insekten imSommer fangen! Jt_tË_K
Gegen Frost:
„Garten und Straucher abdecken" jf
Rindenmulch 80 L DM 7,50 Ank
Bal lentori ... 150LDM 9,50 80 LDM 4,20 _F^»
Eisbremse, Streusalz und Schneeschieber
vorratig.

f ?CöL Weinr|achtsmarkt mit vielen
fSKvra. ausgefallenen Artikeln.
L j_qr^ Weihnachtsglocken, Handarbeit aus**^M Kiefernzapfen, ab 12cm dekoriert

mit Band und Zweige
Dekorierter Baum
mit 20 Lampen, 61 cm DM 79.70

I Weihnachtsbaume aus Danemark unddem Sauerland mit undI ohneWurzeln. Zweige und Zubehör zum BastelnImi ' 'mm &I Glühwein, Kattee und Geback steht ■» jf^
I samstags ab 10Uhr und taglich ab 16 UhrI für Sic bereit.

. J. Crumbach I
§ft^ Gartenfachgeschaft
JËL* Futter- und Düngelmittel
AjA Roermonder Strafte 43
JdLÈïk 5120Herzogenrath-Kohlscheid

S 02407/3000
Unsere Geschaftszeiten: montags bis (reitags 8.00 bis 13 00 Uhr14.00 bis 18.30 Uhr, samstags 8.00 bis 14 00 Uhr| Samstag 14. und 21. 12. bis 16.00 Uhr geöffnet 0..._

..

- - ------ ""t.v. ... s . a " ""»"" |

#K *_KW^ - *NAAIMACHIr
met onder- en bov

transport
_^A^^^^^^ met 21 programnU

UXA* .^5_V "1-248 _YO^ _M_2^ Overtek7B6

■^^ \<C^ * El9en servicediens

I <£*%& Nederland

,_*Vs>0 ANC/ Hein
IP° o °tov° Büchel 46 - *U? \N^ (bl] Horten t.o. park.gar.'

Tel.0949-241-3443

Gönnen Sic sich dasBeste - unsere Preise machen es mögjl
MÏIIUIIIRiIfeHImWlWlißjJp^M-

'"!®_^sC,<?i_^^HL. tS__t________________________t__^ '~z^__irf!&sJk___\t:ss*Rßs:_i__'>'<£i *"-. ' „^.ï^^lE

Jetzt über 300 Teppiche | Aund Brücken I ] *(100% Schurwolle, handgeknüpft) li
bis zu 70% REDUZIERT 1 I

l
60 x4O cm >W,- 19,- 300x200 cm yé. 690,- ■■ V U
80 x5O cm «£- 49,- 350x250 cm >9<980,- mVjr WOf Bj^fl

140 x7O cm j-tf.- 58,- 340 x7O cm ,525ri85,-é/„ . "" ZT^^\
160x90cm **. 95,- 100 cmrund X- 89,-1f Hemsbe«« V^ §
180x120cm 28$. 190,- 150 cm rund >«,-190,-|\ V/,^
240x170 cm I^-460,- 220 cm rund \\ Jt

wohnen sparen" il
Fachmarkte fürtextiles Wohnen

Tcppichböden | W^^mm______^mAmnymmm^Ë
"> 02452/6033 " Kart-Amold-Str. 44-46 " Helnsber_j-Oberbo£s]
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\Ww^j\__mS^^
"____P___É Br__. JÈ \\\\\\\\\r^

: °V^ i. *oP \Ê**___<_k.

__^___^s^^____p^^ _______■ _P^^B _P^_______fl

gegr. 1881
/_//es voor paarden ruiter, " geschikt sortiment

" persoonlijk advies, ook buitenshuis. * lever- en verzendservice
* reparaties en maatwerk in onze traditionele

" zadelmakerij

| 't
Ledermoden für Damen und Herren

' Gunstige Preise *

|HORST KAUFMANN KG.

I^chen-Laurensberg 09-4924112988

FKDEL4INE
reduziert!

WVWE\A\NE
... reduziert Einzelmodelle!

rVCDEyiNE
... reduziert Top-Ware!

WVÜDE\A\NE
... reduziert NICHTdie Qualitat!

ncDEyiNE
Exclusive Damenmoden

Komphausbadstraße 6 Aachen
Tel. 0949-241.20822

__________\fm_wo

Aut dieser „Allwetter-Rennbahn"können Sic fürjedes Rennen der
fünt Pierde Einlautwetten abgeben.
Aut derInnenbande leuchtet jeweilsdie Quotenanzeige der 10 Welt-
kombinationen aut, ein Anreiz lür Ihren Tip. ..

Roulette ■ Baccara " Black Jack taglich ab 15.00 Uhr
Automatenspiele taglich ab 13.00 ühr

für alle ab 18 Jahre

_&> 111 'TTTiljjjlli i m 111 'SP
INTERNATIONALES

Spielcasino Aachen*_?
Kurpark Monheimsallee ■ Telelon 02 41/18 08-0

ÜB______H_______________i

6ENÈVE

41APPY DIAMOND6®

Feine Juwelen und edle Uhren

Modehaus ~~~--^^

IDas neue Gefühl,
Mode zu erleben I

MODEHAUS

5100 AACHEN Hartmannstrafte 30 ■ Teieïon 024132091

DAS STARKE HAUS FÜR STARKE GROSSEN

Haarprobleme?

■
Für Damen und Herren
Lichtes Haar oder Glatzenbildung sind passél
Seriöse Experlen zeigen Ihnen wie es gehl IAuch besonder s interessant lür un_uli ledene I
Toupettrëger.

OTHELLO
Collection

f Damenuhr
DM 1195,-
-f Herrenuhr
DM 1250,-

-in versch Formen
1 erhalllich

RAYMOND WEIL
GENEVE

D=fl (o) [^ s^l
Theaterstrafie 51

5100 Aachen
Telefon 0241-38872

Altijd bereikbare
parkeergarage op 30 mtr.

p^ I .
rmt i Q PPSlfï r~Z^* uaü^^^ w ____, ron ffiffirnÉÏÏf\ i z33^ïÜ3in_y _^U>

lYldDöinUo In Aachen 4^

____kk __\W___^w__^^ j^^jBü^—~~7~~ \ Luïppo'^ dm lÖ9' \ ~~

G*ltG«ïo^\^lW tT_^ ' \,' I—''" [r''obal' "" ' \ ""

iteiiS" e"tra9en af |Hrp^ ,"sti9m — —"^ 1 Reebok Freizeitanzuy DM 2sy^J__.
I^^^^^^Ê^Ê^^Ê^wPoScoW- pM 69.90 I°^'^» bur^DMjf^
MT^Toeschßnk-Gutschein Nr cckZ~~'\ t~~ï~^Sct\Mer

DM 79.90 \ "Kraai^^^§f/ «■■■■■■■■vbbh» iè Badm22pro- _"L j-=rr^^^^^^^^^^^^^^^
s/ *~~~ /■——-^^^m____^___\www\ w+w gp^vlCTCTSrTTgySgmIS/ __& / _p|?__^^^^^^B \\\r*sê*jo/^/_f.^/rArw^/M*/^A_r*^Btlm
Sr i _w» / HZ i^B _HP_Mf \ > n_§i?.?9 11 —■■ «J *X-____ _____^W^^ ___^W MHH^V ___________________—^■^■^^^^ ___i- /j jmmnpumii ■ -^

AC Klinikum
RwTH Parkplatze

15.12.91, 11-18 Uhr
Einer der sctiönsten und
grofiten Markle Aachens.

Es lohnl sich auch der weileste Weg.
Top Gastronomie; Buslinien: 5, 33. 45
/_V_n i^\ Jeder kann mitmachen!6rt£__aS- Info: 0241 / 4778686

I LAMPENFIEBER
Vaalserstr. 37, Aken, tel. 09 49 241.74333

EXCLUSIEVE GROTE SORTERING
VERLICHTING HALOGEENLAMPEN

"Ook zaterdags met de auto bereikbaar.

£^7~) Gedurfde Dessous
BH's maten 75E -130 F, ( W Body's tot maat 62V—t R EN NOG VEEL MEER

M M Open: ma-vr 9.30-18.30 za 9.30-14.00
Do. koopavond tot 20.30 u.

WMollyM.
V Mode nicht nur für Mollige — bis Größe 64

Suermondtplatz 8-9, Aken (achter Kaufhof)
TeL 09 49 241 31545

_^o^^m^ 'atJßarn- ®______^^^^______t_\M ________________________ Or>dpio. -°

i t J «MKlïlJ

3«S^Sl^3^3_n__-9 W-R^^w

__________■________-__■■-■■-^■■■-■-^"^^^^"i^^"^^■■^"■■■^^^",■^^^^

MayerscheESl
WWWBuchhandlung

t^_^_,m^_^_^_^_^_mm^__________m__mmm_______mmm^^^^^m_^^^^^m_w^^am____mm__umm________m

\W^__M San°n eoq ■, r, _______H53wf a*non o°°
_■ SP^^aJn ""■""""■"'■ °W 349,4- 1[~H f ?0+?0-2l0 °W 371- M

penfaxp 3o°°-s -'■ '■■■■'■ °W

ie/c°n^54;'po B.'.'.'.'. OM gei-
m lB^o -■'■■■■' dm 3-773 "" ppl

nS"3^^ °" 99' L^WH
W Ne^ 72 °M 999.'-" J

überb^>dr_l^ ô9rr^-otlektive
SUf>er

o___^ eche"n»eder i «NB-HM

AudiophilFoto
/^ TIVT Aachen, Annuntiatenbach 30

I ZXIIM Aachen, HIT-Markt, GutKullen
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Sfeervol winkelen in Heerlen bij onderstaande zakei
■"^^--^ \_ «~\. >^ w'l nodigen u uit kennis te komen maken . X/vl i , -^\. -^ I \ / \ I \^^«»»«> |

\^ met ons uitgekiende assortiment en talrijke i—"""^ \^/ \ I '—I 1
kleurcombinatiemogelijkheden l^T^.^ \R~/ __^^__^^^^^^^^^ ./ I ,

1 IIkCIWPV II »DECEMBER I r^^S^Ajj^J
/yi-rTn^VrrTTVm^liMl^^ KOOPZONDAG _\_\\__ï\ï O’ IJ fk ff J| ;
===i 1 't" | TrM mkWT" T'Jdens de kerstmarkt \fl f M 1 1 I ] Il Wfl ■/nl ' II ' ]en óók op zondag . _-«__ vl I _____ 1 1 i AAA. MWWJ

ifl^^zH—osêST - * 15 en 22 december 4^^»^£fi£££s£~^—** WH flfl ■_■■_■■_■■___■ Wfe^g^l i ■____, van 11.00 tot 17.00 uur __."^^
KERST-KADO-AKTIE: I^TT* \JL^ WWW \ m W^van 13 tot 31 december | B-UHH I \ W /A "\ A"\ A _ ATT^ I1 Ibi| aankoop van keuken v.a. ’ 8.000.- B-fffll _______ W /____! lÜürS^-'C ___■£ IMA6NETROM-OVEH t.w.v. ’ 750.- GRATIS! \ fl \ LW JW 7\ fj 1 ! "=_____________________________________________________________ ____!. ./^^T^T^^^"^ HEERLEN, BONGERD 29, TELEFOON 045-717324Li=^\ u..■ . . 358 *-* Keukens/^y| !-^\ ■ i rffiffflPJ^Sffl^l SHOWROOMS Glaspaleis Kerkplein Heerlen /^^^ V6fdPItWOOfCI SIOO DCO ITltOft /_^_t^^

\ \ I^Mad^jaA______________________________________M| tel. 717555 Eikenderweg 77, Heerlen f X\ ~
f OT^

GUUSARONS .^È^^gfer^^^ MImPIHonigmanstraat 5-7-9 Heerlen — ■"■■■.■ff '■»-. BLAi^^lLj|« fl^ fl^ —^^^^^^J^^fl I*,
npÉippH Hbfliflfljl -ftlHtfnAnli

m
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Vleugels / _f^_____»__ I
# ______^^_^_^r___r^^C-^r^3^l_^__-^B ■f^^Hiijn^^^n^vii^yßii_jiiNog mooier dan naar een vleugelkijken is een vleugel zélf te bespelen. En I K^l^iis^ljlll^^lSMl&JS UJMllij|jUjlJl WWJtu hoeft geen Horowitz te hetenom dat heerlijke gevoel te ervaren wanneer u / WwYÊ 'de toetsen van een vleugel mag(want dat is een voorrecht!) beroeren. Vleugels _\\\\\Jbë^êl__\\\\\\\\\___9' \W__. Wl___WÊ___W____________________________________-__________ ___Ër'zijn er in varschillende afmetingen, zodat zij plaatsbaar zijn in elk

interieur. _ü^______^_B Ww- _V ' « i^^—^—____________________.!—^^^__T" "^
' ~d r~~' v

_
Bij elke vleugel, groot ofkleiner, zijn debijzondere fl^^^^_ HBB.^^ r-_ËL P^ >v _/ /^. \ V:

eigenschappen van dit instrument waarneembaar. U hoort het K>2k_Suu|U2^£C2uLUK^V V-^ N / A /—~- \
aanzwellen van de toon, de duur en het volume van deklank, ■ _^_^±^^^^m t^^^R \ /

"— s\de nagalmüjden derijkheid aan boventonen. .ll^V^i^l^ü^li Èi —Wie overvleugels spreekt, denkt aan merken als S __LAV ___ __P^fii_r If~\ I " I f— C "' _P _^ _A _ö. __— I?Yamaha en Schimmel. We hebben in dit geval W^^^_\\\\\\j \\m_%X*^ï%\_\ W^f * ' ' L/tv-___/V\D Ll\
van doen met een speciaalzaak. Kenners weten dan fl flZ'fl WT \ _____■_! --______________________■______ __T ___T _#^genoeg. En wie op zoek is naar een occasion-vleugel, \\__t WRÊ(fR ___r^~* *___T K I ■■ |^£).f 111^brengt geen tevergeefs bezoek. Een vleugel kopen is .^.^^^^^B I _____fWfffJB'IWHI ____________/ __■ ■ ■
een belangrijk moment in uw leven. ■ II ,'fl^,'l^^Ë^l^r I I "IDaarom wordt er extra veel tijd besteed aan het ________________________________________________ WtWi ___________W\W \fC~_)\l C~) \T~ \_ 3\_f\_f £__} L_J €____W ■____) _T*l
geven van advies. Een vleugel is datimmers dubbel __________■ KflÉ É_____^__________________________ BfffflPÜlPl.K en dik waard. '^^E^i*^M^^**^- ' /^P |ggjjjj J (t.b.v. aktie Ghana, pater Cramer) /*

#X _^H_\_^_)L inFFf U LEEST HET GOED 3-PITS KANDELAAR ,en VANAF ZATERDAG%^k%W^fl. ïP r .^ I DE FUJI DL-400 TELE SUPER (vc^».) onzefeesiprus ’ 59,- TA_-«1mW^^^^ kerstcadeau I | srf^W Pi?/./5 yf/?I4»GP [ . I 14 DECEMBER

Uw/ftrtner^r^n deskundig Hchtadvies !^«'futSs (fl tjl IffIRTIMPPMFUNCTIONEERT UW AFSTANDS- A //'" W~ ö~;~ 1 "^elenl"8 W r\unillMUCN
BEDIENING NIET MEER? / %\ TnTTnlTl^ |yP>". BALL^slnssE

Igor's TV-SHOP heeft ze k^tZl__^_J Uo^M A _____T cz^ .
voorvrijwe.e.keTV! Op Licht I —^ I —r, „ ,_, Dr. Poelsstraat 19, Heerlen I fIF I ■■ fIP '^iaBaißßoj*r A^k „

« Dr. Poelsstr. 17 ' \ B^^_ schoenmode
IffnfeË Heerlen -^^ I
'S Ë_W _f 045-711022 ■ Saroleastraat 73

L ##X Jk Jl -^aai^Tr-OAJL I^#'%l i__K* Geleenstraat 18 II Saroleastraat 72/6411 LW Heerlen J

1 —■■J-__^. J"«_EJ '1^ "—■^ lVHiBSßHfii^Sß^f |

_^^^-^_ >k \^^ fiU-HJfiAlj-Wi/ / _^^__\__
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I'^
Q

'""■'. ]_■ sinds 1908 I . " f750" —f ) 1 -«-WH-BT ""^-^
H&X ____Fi I Hf ___W__ï~~~--~~-__ _____F 'I t __m___\W_ _^ j^^g^u J\j (^t-[t K. ____WtR___

BBHjWpffTW I I ''^flfe' Het kerstcadeau van | I | *"" herenmode
tjtaéiii^Ê_oom_^m3\ *^Ëki £*£%£. I^KL J> kersten °^>i

i_H w hd ai i r Jm 8^ De speciaalzaak■Sli?iHS^ 4 OP ALLE M JL _\
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Duitsland 1
J-OO Heute.
"03 Der Denver-Clan. Amerikaanse

Afl.: Die Erbin.MS "" Tele-Gym. Fitness. Afl.s.
00 Heute.

'"03 Schauplatz der Geschichte:
(herh.).

[45 ARD-Ratgeber.
OO Heute.
"03 "" Telestar '91 ... Verzaubert.uitreiking van de Duitse tv-prijs.
j-55 Persoverzicht.
{■00 ZDF-Mittagsmagazin. Met

[45 Wirtschafts-Telegramm.[00 Tagesschau.
'"02 "" Sesamstrasse.
*j3O Professor Tembrocks Ren-
[Jezvous mit Tieren. Afl.: Familienle-

der Wölfe.
~15 Tagesschau.
jj^O Vorhang auf - Film ab. Das
reitagskino met: SHE - Herrscherin

"irier versunkenen Welt, Amerikaan-
? speelfilm uit 1935. Deel 2. Aansl.:
£User Keaton-retrospectief: Die ver-
PJXte Gastfreundschaft, Amerikaanse

uit 1923.iyoo Punkt 5 - Landerreport.
k's Tagesschau.
£25 WWF-Studio.
<;35 Kojak - Einsatz in Manhattan.
Il*fie. Afl.: Die Maus.
lj-30 Hier und Heute.
45 Knastmusik. Serie. Afl.: Füh-|.erschein-Prüfung.

;20 "" Herzblatt. Show met Rudigrrell.
j'oo (TT) Tagesschau.
/'5 Drei Marmer im Schnee. Oos-gnrijkse speelfilm uit 1955. Met: Paul
j^lke, Claus Biederstaedt e.a.]4* Tagesthemen-Telegramm.
j45 Plusminus.|j'^o Tagesthemen.
»jfo Die lieben Verwandten. Serie.kJ-: Ausfallerscheinungen.
|j'~s Sportschau.
C° Stimmen der Liebe. Ameri-anse speelfilm uit 1979. Met: Mi-
bael Ontkean, Amy Irving, Alexfcco e.a.
Ij*5 Tagesschau.

Z.E.N. Adventskalender:
rUstkindl.

TV FILMS VIDEO
Duitsland 2

lik.' b Frankie and Johnny. Elvis-
uit 1966, gebaseerd op een

ge e9lied. Er wordt geschoten op
VWssissippi en Elvis zingt zn
OqJ6- Regie van Frederick de Cor-

" Amy Irving (Rosemarie) en Michael Ontkean (Drew
Rothman) in 'Voices'. (Duitsland 1 - 23.50 uur).

Duitsland 1

t. u ,° Our hospitality. Niet de beste
k 6 g'er Keaton, uit 1923. Buster
lich *eru9 naar z n Geboortedorp,
fes ri

niet bewust van de familieve-
i. a'e daar al jarenlang woeden.
Duitsland1
Kg' 5 Drei Marmer im Schnee.
Vtga ctarme miljonair wint prijs-
Ojj 9.yan zn eigen bedrijf en gaat
Ku n Antersport. Truttige film van

ffmann uit 1955' met Paul

RTL 4
k|(j ? The man with two brains.
% Van Carl Reiner uit 1983 met
?en e artin die de hersens van
iri hm 6''606 vrouw transplanteert
V-T hoo,d van echtgenote Kath-rurner. Niet echt leuk.

Duitsland 2
<3.is-;■« *XZ" LAfricain. Avonturenkome-

die van Philippe Deßroca uit 1982.
Catherine Deneuve treft als ambi-
tieus reisleidster in Centraal Afrika
haar ex-echtgenoot Philippe Noiret,
die zich opwerpt als beschermer
van. natuur en cultuur. Zij wordt
aangevallen door ivoorsmokke-

laars, hij zal haar redden

Nederland 2
13.00-13.12 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

16.00 "" Journaal.
16.05 Muziek uit duizenden. Muziek
met Marco Bakker. Afl.3: Schotland.
Herh.

16.46 Het geheim van de zwarte
draak. Jeugdserie. Afl.3: Dodelijke
taiga. Na de dramatische gebeurte-
nissen in Siberië wordt de vijand door
de expeditie bij de neus genomen.
Een lange barre tocht ligt door de do-
delijke taiga hebben zij voor zich...

17.42 Kreatief met karton. Afl. s.
17.57 De tv dokter. Herh.
18.00 "" Journaal.
18.20 De bal is rond. Jeugdsportpro-

gramma.
19.00 De teenage hero turtles. Te-

kenfilmserie. Afl.: De ontvoering van
Buffy Shelhammer.

19.26 (TT) Over m'n lijf. Medische
info^show over het menselijk lichaam.
Afl.: Hersenspinsels.

20.00 Vocaal centraal. Muziekpro-
gramma gepresenteerd door Dennie
Christian. Gast o.a. Freddy Breek en
Marga Bult.

20.40 De leukste thuis. Amateur vi-
deo's.

21.10 (TT) Medisch Centrum West.
Nederlandse ziekenhuisserie. Afl.:
Thuisloos. De internisten van MCW
staan machteloos als blijkt dat een
van hun collega's, Sonja van Gelde-
ren, Aids heeft.

22.09 De tv-dokter. Medische tips.
22.10 Troskompas TV Ster. Lezers

nomineren tv-programma's en -per-
soonlijkheden voor de in januari te
vergeven onderscheiding Troskom-
pas TV Ster.

22.15 TROS Triviant. Spelprogram-
ma. Presentatie: Tineke Verburg.

23.00 Binnenlandse Zaken. Satirisch
programma. Met: Nelly Frijda, Marti-
ne van Os, Alfred van den Heuvel,
Laus Steenbeeke, Onno Innemee,
Erik Breij en Driek van Wissen.

23.30 TROS Hollywood Boulevard.
Film-, video- en tv-magazine.

00.06 Top secret. Amerikaanse
speelfilm uit 1984. Met: Val Kilmer,
Lucy Gutteridge, Omar Sharif e.a.

01.30-01.35 "" Journaal.

Duitsland 2
09.00 Gezamenlijk programma van

ARD/ZDF.
13.45 EURO. Europees magazine.
14.15 Frankie und Johnny. Ameri-

kaanse speelfilm uit 1965. Met: Elvis
Presley, Donna Douglas, Nancy Ko-
vack e.a.

15.35 ZDF '92. Gute Zeiten für beste
Programme.

16.00 Heute.
16.05 Der Kurier der Kaiserin. Serie.

Afl.: Geld aus Sachsen. De koerier
van de keizerin gaat alleen op pad
met een kist vol Goldtaler naar We-
nen.

16.30 Königlich Baycrisches Amts-
gericht. SertS gedramatiseerde
rechtszaken. Afl.: Die Vergiftung. Een
oorlogsinvalide uit 1870/71 en een
gravelijke jager staan terecht wegens
het toebrengen van lichamelijk letsel
aan gasten tijdens een dorpsbruiloft.

16.55 ZDF-Glückstelefon.
17.00 Heute.
17.10 Sport Heute.
17.15 "" Landerjournal.
17.50 Der Hausgeist. Serie. Afl.: Selt-

same Gaste. Ben wil thuis voor een
hotel een reclamecampagne maken.
Helaas heeft Henriette daar net een
dakloze huisgeest ondergebracht.

18.25 Die Simpsons. Tekenfilmserie.
Afl.: Tauschgeschafte und Spione.
Aansl.: Programma-overzicht (VPS
18.50).

19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal.
20.15 (TT) Ein Fall für zwei. Misdaad-

serie. Afl.: Filmriss. Nadat Anita Wil-
helms van Matula hoort dat haar man
haar onmiskenbaar bedriegt, slaat ze
de hand aan de fles en laat ze zich
versieren door ene Sascha Rentrop.
Wanneer ze de volgende ochtend
met een zware kater wakker wordt,
ligt Sascha vermoord naast haar.

21.15 Kino-Hitparade. Filmmagazine.
21.45 Heute-journal. Aansl.: Politba-
rometer (VPS 22.05).

22.15 Aspekte. Cultureel magazine.
22.50 Die Sport-Reportage.
23.15 (""+TT) Der Buschpilot.

Franse speelfilm uit 1983. Met: Cat-
herine Deneuve, Philippe Noiret,
Jean-FrancoisBalmer e.a.

00.55 Heute.

Duitsland 1
23.50 Voices. Melodrama over een
rockzanger die verliefd wordt op
een doof meisje. Met Michael Ont-
kean, Amy Irving. In 1979 gemaakt

door Robert Markowitz

Nederland 3
08.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
10.00 (TT) Nieuws uit de natuur.

Af1.13.
10.30-10.50 Skoalle-tv: Sybe Satellyt

& Co. Herh.
11.00-11.30 (TT) Schooltv-Week-

journaal. Af1.13.
13.00-13.12 Nieuws voor doven en

slechthorenden.
17.55 Nieuws voor doven en slecht-

horenden.
18.00 "" Journaal.
18.15 Sesamstraat.
18.30 (""+TT) Jeugdjournaal.
18.40 (TT) Het klokhuis.
19.00 Wat doe jij nou? Programma

over school- en beroepskeuze. Pre-
sentatie: Theo van Gogh.

19.30 Monopolie. Deense serie.
Af 1.42.

19.54 Uitzending van de CD.
20.00 "" Journaal.
20.25 Sjarov in Holland. Documen-

taire over de Russische regisseur
Sjarov.

22.00 "" Journaal.
22.15 Studio Sport journaal.
22.30 NOS-Laat. Achtergrondinforma-

tie met om 23.00 Gesprek met de
minister-president door Ferry Minge-
len. Presentatie: Maartje van Wee-
gen.

23.10 Studio Sport: Grand slam ten-
nistoernooi te München, samenvat-
ting.

00.10-00.15 Nieuws voor doven en
slechthorenden.

" Steve Martin in 'The man
with two brains'.
(RTL4- 22.05 uur).

RTL4
06.55 Nieuws.
07.00 Cartoon.
07.25 Nieuws.
07.30 Cartoon.
08.00 Nieuws.
08.05 The bold & the beautiful.

Soap.
08.30 Nieuws.
08.35 M.A.S.H. Comedyserie.
09.05 Nieuws.
09.10 Prijzenslag. Spelprogramma.
09.35 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse dramaserie, (herh.).
10.05 As the world turns. Serie.
10.50 De keus van Koos. John Lan-
ting. (herh.). en slot.

11.40 Channel E.
12.10 Classique.
12.40 Teletext.
13.20 Survival. Afl.: Killer whale.
14.15 The Oprah Winfrey show.
15.05 Sons & daughters. Serie.
15.35 The bold and the beautiful.

Soap.
16.00 Telekids. Kinderprogramma.
16.30 Happy days. Serie.
17.00 5 uur show.
18.00 Nieuws.
18.20 Prijzenslag.
18.50 Scrabble.
19.00 Rad van fortuin.
19.30 Nieuws.
20.00 Goede tijden, slechte tijden.

Nederlandse dramaserie.
20.30 Vrienden voor het leven. Ne-

derlandse comedyserie.
21.05 De prins van Bel Air. Ameri-

kaanse comedyserie.
21.35 Get a life. Comedyserie.
22.05 The man with two brains.

Amerikaanse comedy uit 1983. Met:
Steve Martin, Kathleen Turner, David
Warner, Paul Benedict.

23.50 Nieuws.
00.05 Intimate betrayal. Amerikaanse

speelfilm uit 1988. Met: James Brolin,
Melody Anderson, Pamela Bellwood,
Morgan Stevens e.a.

01.45 M.A.S.H. Comedyserie, (herh.).
02.10 Het kruisverhoor. Franse

speelfilm uit 1981. Met: Lino Ventura,
Michel Serrault, Romy Schneider,
Jean-Claude Penchenant e.a.

03.35 The Oprah Winfrey Show.
04.20 Teletext.

Duitsland 3 West
08.50 Michael's klingender Adventska-
lender (13). 08.55 Tele-Gym. 09.10
School-tv. 09.40 Cursus natuurkunde,
(herh.). 10.10 School-tv. 11.40 Tele-
tekst. 11.50 Das Recht zu lieben.
Af 1.45. 12.15 Wissenschaftsshow: Hai-
Tech, von der Faszination der Haifi-
sche. (herh.). 13.00 Vichy - Auf der
Suche' nach der verlorenen Zeit, doe.
aver Wanda Vulliez. (herh.). 13.45 Die
Montagsreportage: Das Kriegsbeil ist
begraben - tief genug? (herh.). 14.15
West 3 aktuell. 14.20 FensterPlatz.
15.30 Landesspiegel. (herh.). 16.00
West 3 aktuell. 16.05 Wie das Leben
so spielt... Afl.: Kennen Sic Soergel?
16.30 School-tv. 17.30 Cursus bedrijfs-
economie. 18.00 Aktuelle Minute.
18.01 Degrassi Junior High. Afl.:
Durchgebrannt. 18.25 High Score.
18.57 Programma-overzicht. 19.00 Ak-
tuelle Stunde. 20.00 Landesspiegel:
Moondog, portret van Louis Hardin.
20.45 Die Zukunft der Vergangenheit,
doe.serie. Afl.2. 21.30 West 3 aktuell.
21.45 ZAK. 22.30 Shoah, Franse docu-
mentairefilm uit 1985. D 1.3. (herh.).
00.50 Nieuws. Aansl. Linie K.

Duitsland 3 SWF
08.15 Gymanstik im Alltag. 08.30 Cur-
sus bedrijfseconomie. 09.00 School-tv. 10.45Non-Stop-Femsehen. 15.55 Mi-
chaels klingender Adventskalender.
16.00 This week. 16.15 Actualites.
16.30Kolping. Afl.3. 17.00 Cursus be-
drijfseconomie, (herh.). 17.30 Gut ge-
brüllt, Löwe. Afl.l. 17.55 Wilhelm
Busch erzahlt die Geschichte: Der
Schreihals. 17.58 Die Campbells. Afl.:
Lausbubenstreiche. 18.22 Philipp. Afl.:
Künstler und Modell. 18.26 Das Sand-
mannchen. 18.30 Das Südwest-Jour-
nal. 19.00 Service urn sieben. 19.15
Was die Grossmutter noch wusste.
20.00 ■ Die Munsters. Afl.: Die Provo-
kation. 20.25 Auszeit. 20.30 Kopfnuss.
21.00 Nieuws. 21.15 Menschen und
Strassen: Der Wahn von der Ewigkeit.
22.00 Stormy Monday, Engelse speel-
film uit 1987. 23.30 Nieuws. 23.32 Jazz
Zeit: E.S.P. 00.25 Non-Stop-Fernse-
hen.

RTL Plus
05.30 CBS News.
06.00 RTL Früh-Magazin.
08.25 RTL aktuell.
08.30 Show-Laden. Herh.
09.00 Der Engel kehrt zurück. Serie.

Afl.: Mitbestraft. Herh.
09.45 Reich und Schön. Serie.
10.10 Wettlauf mit dem Tod. Serie.

Afl.: Die Versuchung.
11.00 Show-Laden.
11.25 Die wilde Rose. Serie. Af1.91.

Herh.
12.10 Der Unsichtbare. Serie. Afl.:

Experimente mit Folgen. Herh.
13.00 RTL aktuell.
13.05 Ein Vater zuviel. Serie. Af1.37.
13.30 California Clan. Serie.
14.20 Die Springfield story. Serie.
15.05 Der Clan der Wölfe. Serie. Afl.:

Die bittere Wahrheit.
15.47 RTL aktuell.
15.50 Chips. Misdaadserie. Afl.:
Rückkehr zur Todespforte.

16.40 Riskant! Spelprogramma.
17.10 Der Preis ist heiss. Spelshow.
17.45 Sterntaler. Filmquiz.
17.55 RTL aktuell.
18.00 Die wilde Rose. Serie. Herh.
18.45 RTL aktuell.
19.10 Nordwestdt. Klassen loterie.
19.15 Pazifikgeschwader 214. Serie.

Afl.: Zwischen Himmel und Holle (2).
Herh.

20.15 Airwolf. Serie. Afl.: Ein falsch
programmierter Computer. Herh.

21.10 Das Geheimnis von Twin
Peaks. Serie. Afl.: Spazierfahrt mit
einer Toten.

22.10 Anpfiff. Voetbalshow.
23.05 Tutti Frutti. Erotische spel-

show.
23.55 RTL aktuell.
00.05 Mitternachtsstrip.
00.10 Alfie, der liebestolle Schür-

zenjager. Engelse speelfilm uit 1975.
Met: Alan Price, Jill Townsend, Joan
Colins, e.a. Herh.

01.55 Valley girl. Amerikaanse kome-
die uit 1982 van Martha Coolidge.
Met: Nicholas Cage, Deborah Fore-
man, Elizabeth Daily, e.a. Herh.

03.20 Urn Tod und Leben. Ameri-
kaanse speelfilm uit 1969. Met:
Edward G. Robinson, James Daly,
Richard Bradford, e.a. Herh.

04.55-05.40 Airwolf. Serie. Herh.

" Leif Erickson in 'High
Chaparral'. (SAT 1 - 15.50
uur).

RTL4
0.05 Intimate betrayal. Thriller van
Robert lewis uit 1987, met James
Brolin, Melody Anderson. Oudere
eigenaar van landgoed en jongere
echtgenote lijken gelukkig ge-
trouwd tot zijn naam in verband
wordt gebracht met een moordzaak
en hij verdwijnt. Zij merkt dat hij
haar jaren heeft bedrogen.
Nederland 2
0.06 Top secret. Dolle komedie van
het beroemde ZAZ-team (Jim
Abrahams, David en Jerry Zucker),
uit 1984. Rockster raakt verwikkeld
in spionagezaak, waarbij nazi's en
de Franse ondergrondse een rol
spelen. Veel meligheid, maar wie
er vatbaar voor is komt niet meer
bij.
RTL plus
0.10 Alfie darling. Mislukt vervolg
op Alfie, in 1975 gemaakt door Ken
Hughes, met Alan Price, Jill Town-
send. Amoureuze avonturen vallen
tegen.

RTL4
2.10 Garde a vue. Formidabele po-
litiefilm van Claude Miller uit 1981.
Inspecteur onderwerpt op oude-
jaarsavond een notaris aan een
langdurig verhoor over een lust-
moord. Claustrofobie wordt zeer
voelbaar. Knap scenario, prachtrol-
len van Lino Ventura, Michel Ser-
rault, Romy Schneider.

televisie en radio vrijdag

Nederland 1
"00-13.12 Nieuws voor doven en
'echthorenden.
"00 "" Journaal.
"05 De Tresoor. Reportage over het
'euwste boek van Rien Poortvliet.
ierh.
■31 Spreken is goud. Reportage

spraakapparatuur voor spraak-
fèstoorde kinderen.
$6 De roze panter. Tekenfilm.
terh.
;06 KRO's Tekenfilmfestival.
-30 Woef. Engelse jeugdserie.
'M 1.Roys zusje Susan begint ach-e'dochtig te worden, maar als er
*cc dezelfde hondjes lopen weet ze*et meer wie wie is.
jOO Boggle. Woordspel met Dodi
veldoorn.
"29 Ja, natuurlijk extra. Natuurdo-. rnentaire. Vandaag: De lepelaar inEuropa.
'■58 Ha, die pa. Comedyserie.
|PH: Plastic droomwereld. Herh.rjatthijs krijgt een erfenisje en besluit
paar gelijk een creditcard te nemen,
f. lijkt echter niet te weten hoe zonpartje werkt.'"29 Dinges. Een panel moet raden*at kinderen bedoelen. Panel: Marti-
jdvan Os en Joris Lutz. Presentatie:

Masmeijer.
"00 (""+TT) Journaal.'"26 Maak dat de kat wijs. Een pa-
tel moet raden welk verhaal waar is.panel: Pim Jacobs, Tetske van Osse-
*aarde en Edwin Rutten. Presenta-
*: Willem 801.
"10 (TT) Rondom tien. Praatpro-
'amma. Vandaag: Artsen over eut-
'anasie. Presentatie: Violet Falken-
Hl.g.
7*o Jessica Fletcher. Misdaadse-
£■'Afl.: De berouwvolle vader. Cab-
J°t Cove is in rep en roer als een?°odgewaande bankrover na twintig
~ar weer opduikt.
**9 Dokument: De Apartheid
*°orbij. Documentaire over het levenMe Thuislanden en de townships
*9en de achtergrond van de nieuwe
Vartheidspolitiek.
"29 Miniatuur: Brieven aan MariaE
'"34-23.39 "" Journaal.

België/TV 1
14.30-15.30 Schooltelevisie.
17.30 Mooi en meedogenloos. Ame-
rikaanse serie. Af1.315.

17.55 Nieuws.
18.00 Tik tak. Animatieserie. Af1.347.
18.05 Postbus X. Jeugdserie. Van-

daag: Het oor van Follet.
18.30 TV 1 - Top 30.
19.03 Buren, serie. Af1.740.
19.25 Mededelingen en programma-

overzicht.
19.30 Journaal/Sport.
20.00 Kwislijn.
20.05 Sledge Hammer. Comedyserie.

Afl.: Baby's te koop.
20.30 Baraka. Spelprogramma.
21.35 Kronieken. Vandaag: I.Gent -bloemenstad. 2.Hasselt - een kleine

stad in de jaren 50.
22.25 Kunst-zaken. Aansl. Paarden-

koersen.
22.30 Vandaag/Sport.
22.50 Tijd is geld. Programma over

mensen en geld.
23.00 Vijand van devijand. Zweedse

spionageserie. Afl.4.
23.45-23.50 Coda. Erik van Ruysbeek

leest voor uit eigen werk: Intuïtie.

België/TV 2
18.55 Nieuws.
19.00 Schooltelevisie.
19.30 Grensstad. Westernserie. Afl.:

Bewogen dagen.
20.00 Vlaanderen vakantieland. Toe-

ristische portretten: Leuven, Lanza-
rote/Fuerteventura.

20.35 Kijk uit! Verkeerstip.
20.40 Herover de aarde. Vandaag:

Lessen in kernenergie. Van de ram-
pen met kerncentrales zoals die van
Tsjernobyl en Harrisburg heeft men
o.a. geleerd dat de veiligheid meer
gebaseerd moet zijn op natuurwetten
dan op menselijk ingrijpen.

21.30 Journaal/Sport.
22.00 Première Film & Video.
22.30-23.00 Mozart: De symfonieën.
Serie. Deel 5 (slot): Meesterschap.
Symfonie nr. 36 in C KV 425 -Linzer
Symfonie-, door het Nieuw Belgisch
Kamerorkest 0.1.v. Jan Caeyers.

SAT1
06.00 Guten Morgen mit Sat.l. 08.30
SAT.I Bliek. 08.35 Nachbarn. Serie.
Herh. 09.00 Sat.l Bliek. 09.05 General
Hospital. Serie. Herh. 09.50 SAT.I Te-
leshop. 10.05 SAT 1 Bliek. 10.10 Ten-
nis: Grand Slam Cup München, sa-
menv. tot 12.00 uur. Of: Ein Duke
kommt selten allein, Amerikaanse ac-
tieserie. Herh. 11.05 Die Mike Krüger
Show. Herh. 12.05 Glücksrad. Herh.
12.45 Tele-Börse. 13.35 Bingo. Herh.
14.00 Mensch, Dino. Serie. 14.25 Ge-
neral Hospital. Familieserie. Herh.
15.10 Nachbarn. Serie. 15.35 SAT.I
Teleshop. 15.50 High Chaparral, Ame-
rikaanse westernserie. 16.45 Harmonie
der Pferde. 17.00 Bingo. 17.30 Tennis:
Grand Slam Cup München, live. Bij
Duitse deelname vanaf 20.50 uur: Ten-
nis, live. 20.00 SAT 1 Bliek. 20.05
Glücksrad. 20.50 WetterNews. 21.00
Sindbads gefarliche Abenteuer. Ameri-
kaanse avonturenfilm uit 1973. 22.55
SAT 1 Bliek. 23.10 Myriam - meine wil-
den Freuden. Duitse erotische film uit
1982. 00.45 Vorschau/Videotext.

Radio 1 radio7.07 Het Gebouw met om 7.07 Af
deling nieuws (7.30 Nws.). 8.30 D<
tafel van NL. 9.30 Het archief
10.05 De reddeloze reportage
Standplaats Mexico. 11.05 De do
cumentaire. 12.05 Aldeling nieuws
(12.30 Nws.) 12.34 Informatie voo
de vissers. 12.55 Mededelingentb.v. land- en tuinbouw. 13.10 Hie
en nu, met om 13.45 Kerk van
daag. VARA: 16 05 VARA Radio
vrijdageditie (17.30 Nws) 20.0'
NCRV-Bulletin. 21.04 NCRV-vrij
dag-sport. 23.07 Met het oog 0[
morgen. 0.02-7.00 Veronica's Oh
Wat een nacht, met om 0.02 D(
stemband. 2.02 Oh, wal een nacht
5.02-7.00 Ook goeiemorgen.

Radio 2
7.04 Echo. 7.10 KRO's ontbijt-
show. 7.50 Het levende woord.
8.04 Echo. 8.13 KRO's ontbijt-
show, vervolg. 8.50 Postbus 900.
9.04Adres onbekend. 10.04 In ant-
woord op 11.50 Postbus 900.
12.04 Alleen op vrijdag. 14.04Ra-

tel plus. 15.30 Binnenlandse za-
ken. 16.04 Gerard de Vries draait
op verzoek. 17.04 Nederlands hit-
werk. 18.04Gesprek met de minis-
ter-president. 18.09 Opium radio.
20.30 Hersengymnastiek.
21.00-7.00 Zie Radio 1.

Radio 3
6.02 Ook goeiemorgen. 9.04 Goud
van oud. 12.04 Van Diepen draait
door. 15.04 De top 40. 18.04 De
avondspits. 19.04 Dinges en Van
Inkel. 22.04-24.00 Countdown ca-
fé.

Radio 4
7.00 Nws. 7.02 Vroeg ochtendcon

eert 1: Rond Gershwin. 8.00 Nws.
8.02 Vroeg ochtendconcert 2. 9.00
Domenico en Alessandro Scarlatti.
10.05 Rozhdestvensky dirigeert
Glazoenov. 10.50 Het internationa-
le concertcircuit. Pianomuz. 12.30
Jazz op vier - concert. 13.00 Nws.
13.02 Operette. Musical-ouvertu-

res. 14.00 Orgelbespeling. 14.30
Songs of praise. 15.00 Klein be-
stek. Consortium Classicum. 15.45
Uit de schat der eeuwen 16.15
Crème du baroque. 17.00 De psal-
men. 17.20 Concertante. 18.00
Nws. 18.02 Muziekjournaal. 19.00
Uit het muziekarchief. 20.00 Nws.
20.02-24.00 Supplement met A. De
Nederlandse Muziekdagen 1991:
Radio Kamerork. en formatie Gr.
Omroepkoor met piano; ca 22.00
B. De Zijderoute.

Radio 5
6.30-6.50 Scheepvaart- en markt-
berichten en uitgebreid weerbe-
richt. 8.30 De onderstroom. 8.55
Scheepspraat. 9.00 Nws. 9.02
NOS Sportief. 9.25 Waterstanden
9.30 Sporen in het verleden. 10.00
In gesprek. 10.55 Vrijzinnig vizier.
11.00 De ondergang van Indië.
12.00 Nws. 12.05 Toegift. 12.15
Hobbyvitaminen. 13.00 Nws. 13.10
Het Gebouw deze week met om
13.10 Het interview: 14.00 Het on-
derzoek; 15.00 Muziek uit het Ge-
bouw; 15.00 Het idee. 16.36Welin-
gelichte kringen. 17.35 Postbus 51
radio-magazine. 17.55 Mededelin-
gen en schippersberichten. 18.00
Nws. 18.10 Paulus de boskabou-
ter. 18.20 Uitzending van het D'66.

18.30 Homonos. 19.00 Nieuws en
actualiteitenrubriek in het Turks.
19.30 Nieuws en actualiteitenru-
briek in het Marokkaans en het
Berbers. 20.15 Nieuws en actuali-
teitenrubriek in het Chinees. 20.30
De bijbel open. 20.55 België totaal.
21.05 Schoolagenda. 21.20 Zicht
op Israël. 21.40-22.00 Theologi-
sche verkenningen.

Beigië/RTBF 1
12.30 Vacaturebank. 12.40 Gourman-
dises. 13.00 Nws. 13.35 Le voyage du
père, Franse speelfilm uit 1966. 15.00
Au nom de la loi. Herh. 16.00 Autant
savoir. Herh. 16.20 Clips a la une.
16.40 Nouba nouba. 17.35 21 Jump
Street. 18.30 Le jeu des dictionnaires.
19.00 Ce soir. 19.30 Journaal. 20.05
Jeunes solistes. 21.30 De mémoire de
Rose, tv-film. 23.00 Vidéothèque.
23.55 Nws. 00.20-00.25 Bourse.

België/Télé 21
14.00 Muzzy in Gondoland. 14.15 Fol-
low me. 15.40 Ccci nest pas Mozart.
Herh. 16.10 Document: Nadine Gordi-
mer, littérature et engagement. Herh.
17.10 Radio 21. 17.40 Nouba nouba.
19.00 Clips. 19.10 Le jeu des diction-
naires. 19.30 Journaal. 20.00 Nick Car-
ter va tout casser, Frans/Italiaanse
speelfilm uit 1964. 21.30 Nws. 22.10
Art 21: Les courts métrages de Jaco
van Dormae: Quand Toto n'était pas
encore vn heros! 22.55-23.15 Ce soir.

TV 5
07.00 Nws. 07.40 Cursus Frans. 08.00
Clin d'oeil. 08.05 Canadees nws. 08.20
Nieuwsflits. 08.30 Selectie One world
channel. 09.00 Continentales/Eurojour-
nal. 10.00 Santé a la une. (herh.).
11.30 Divan. 11.55-12.00 Nws. 16.05
TVS infos. 16.15 Faut pas rever,
(herh.). 17.15 Bonjour bon appétit.
17.40 Kim et Clip en Casimir. 17.55
CursusFrans. 18.10 Le jeu des diction-
naires. 18.30 Nws. 18.50 Clin d'oeil.
19.00 Trente millions d'amis. 19.30
Nws. 20.00 Plein cadre. 21.00 Nws.
21.30 Stars 90. 23.00 Nws. 23.20 Mé-
dia Sud. 23.35-00.45 Direct.

RAI UNO
05.50 Ochtend- en middagprogramma.
18.00 TGI flash. 18.05 Fantastico bis.
18.40 II mondo di quark. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 19.50 Che tem-
po fa. 20.00 Telegiornale. 20.40 Cine-
ma insieme. 22.15 Zeus la mitologia.
22.45 TGI linea notte. 23.00 Speciale
droga che fare. 00.00 TGI notte - che
tempo fa. 00.30 Oggi al parlamento.
00.40 Mezzanotte e dintorni. 01.00
DSE.

BBC1
07.00 Teletekst. 07.30 BBC Breakfast
news, met o.a. Business Breakfast
(7.30-7.55). 10.05 Kilroy. 10.50 Hot
chefs. 11.00 News. 11.05 Playdays:
The tent stop (herh.). 11.25 Bunyip,
animatieserie. Afl.: Banshee. (herh).
11.35 Foodwise. 12.00 News. 12.05
No kidding with Mike Smith, quiz. 12.30
People today. (13.00 News). 13.20
Pebble Mill, praatprogramma. 14.00
News. 14.30 (TT) Neighbours, serie.
14.50 Going for gold, quiz. 15.15 (TT)
Classified love, Amerikaanse speelfilm
uit 1986. 16.50 Pingu, tekenfilm. Afl.:
Pingu's ice cave. 16.55 Superbods, se-
rie. Vandaag: bloed. 17.10 The legend
of Prince Valiant, tekenfilmserie. _J.fl.:
The visitor. 17.35 Record breakers.
18.00 Newsround. 18.05 (TT) Byker
grove, jeugdserie. 18.35 (TT) Neigh-
bours, serie. (herh.). 19.00 News.
20.00 Wogan, talkshow. 20.30 Tomor-
row's world. 21.00 (TT) Hearts of gold.
22.00 (TT) News. 22.30 (TT) Casualty,
serie. Afl.: Allegiance. 23.20 Omnibus,
doc.serie. Afl.: The prince of Paisley
Park. 00.10 Grand Slam Tennis, ver-
slag van de laatste twee kwartfinales.
01.40-01.45 Weerbericht.

BBC 2
09.00 News. 09.15 Westminster. 10.00
■ Foxhole in Cairo, Engelse speelfilm
uit 1961. 11.15Arrow in the dust, Ame-
rikaanse speelfilm uit 1954. 12.35
Look, stranger. (herh.). 13.00 Living in
the past: Preparing for winter, (herh.).
13.30 (TT) Discoveries underwater:
Prehistorie man. (herh.). 14.20 The
Brollys, kinderserie. Afl.: Changeable
weather. (herh.). 14.35 Play golf, cur-
sus, (herh.). 15.00 Sport on Friday,
sportprogramma. (16.00 en 16.50
News). 17.00 Catchword, quiz. 17.30
Byways, verslag. 18.00 Behind the
headlines. 18.30 Top gear, automaga-
zine, (herh.). 19.00 (TT) Thunderbirds,
poppenserie. Afl.: 30 minutes after
noon. 19.50 (TT) Delia Smith's Christ-
mas, serie. (herh.). 20.20 Nicholas
Craig - the naked actor. Afl.: Climbing
the mountain. (herh.). 20.40 What the
papers say. 21.00 Public eye, serie.
21.30 Cats, serie. Afl.4. 22.00 (TT) The
power and the glory, doe.serie. Afl.11:
Making a marque. 22.30 The two-
edged sword., serie. Afl.: A wild and
dream-like trade. 23.30 Newsnight.
00.15 Scrutiny. 00.45 Mystery train, se-
rie. 00.50 Night stalker, serie. Afl.:
Sentry. 01.40 ■ The day the world en-
ded, speelfilm uit 1956. 03.00 La porte
plume. 03.05-03.10 Weerbericht.

Sportnet
08.00 Eurobics. 08.30 Europees bas-
ketbal. 09.30 American college football.
10.30 Eurobics. 11.00 Formule 3000.
12.00 Golf. 13.00 Golf. 14.00 Golf-ver-
slag. 14.10 Supercross. 15.00 Euro-
bics. 15.30 Golf. 17.00 Argentijns voet-
bal. 18.00 Ski-verslag. 19.00 Int. Thai-
boksen. 20.30 World sport special.
21.00 Go. 22.00 Thetwice and future
king, film. 22.30 NBA basketbal. 00.00
Boksen. 01.30 Golf. 03.00 Rallycross.
04.30 Zeilen. 05.00 World snooker
classics. 07.00-08.00 Formule 3000.

Eurosport
14.00 Europacup voetbal, (herh.).
15.30 Motorsport news. (herh.). 16.00
Trans world sport. (herh.). 17.00 Bene-
lux sport magazine, (herh.). 17.30 Ten-
nis, live. 21.00 News. 21.30 Track ac-
tion magazine. 22.00 Boksen. 23.30
Tennis. 01.00-01.30 News.

CNN
09.45 Newsroom. 12.30 Business Mor-
ning. 13.30 Business day. 15.00 Larry
King. 16.00 World day. 17.30 Crier and
Co. 20.00 World business tonight.
21.00 The int. hour. 23.00 World busi-
ness tonight. 23.30 Showbiz today.
00.00 The world today. 01.00 Moneyli-
ne. 01.30 Crossfire. 02.00 Prime news.
03.00 Larry King. 05.00 Showbiz today.

Omroep Limburg
07.00 Limburg Aktueel. 8.00Radio
Euregio. 8.30 Limburg op vrijdag.
9.00 Licht Limburgs. 10.00 Op de
valreep. 12.00 Limburg Aktueel.
13.00 Overname landelijke zender.
17.00 Limburg Aktueel.
18.00-18.30 Het Podium.

België/Radio 2
06.00 Nieuws. 6.05 Voor dag en
dauw. 8.00 Nieuws 8.10 Het leven
is mooi. 10.00 Nieuws 10.03 Pla-
tenpoets. 11.50 Het koekoeksnest.
12.00 Radio 2 regionaal. 13.00
Nieuws. 13 10 Goed op vrijdag.
14.00 Het Algemeen Belang. 17.00
Radio 2 regionaal. 18.00 Nieuws
18.10 Hitriders. Toppers en platen
van vroeger met Mare Brillouet.
20.00 Het eenzame hartenburo.
22.00 Nieuws 22.05 Country-side.
23.30 Nachtradio.

België/BRF
06.35 Radiofrühstück. 7.15 Wun-

schkasten (7.45 Veranstaltungska-
lender. 8.30 Besinnliche Worte).
9.10 Musikexpress. 10.00 Gut Auf-
gelegt. 12.00 Musik bei Tisch.
(12.15 Veranstaltungskalender).
13.00 Treffpunkt Frischauf. 14.05
Musikzeit heute: Klassik leicht ser-
viert. 15.00 Nachmittagsstudio.
1605 Spotlight: Euro-Tops 17.05
Oldiekiste. 18.10 BRF-Aktuell +
Sportschau. 18.40-20.05 Konzerta-
bend.

WDR4
04.05 Radiowecker. 6.05 Morgen-
melodie. 8.07 Morgenmelodie und
Wetterbericht. 9.05 Musikpavillon.
12.00 Nachrichten und Wetter.
12.05 Zur Sache. 12.07Gut aufge-
legt (13.00 Mitmenschen). 14.00
Nachrichten. 14.05 Stichwort Wirt-
schaft. 14.07 Auf der Promenade.
15.00 Café-Konzert. 16.05 Heimat-
melodie. 17.00 Der Tag urn Fünf.
17.07 Musikexpress. 20.00 Nach-

richten. 20.05 Zwischen Broadway
und Kudamm. 21.10 Musik zum
traurnen. 22.30-4.05 Nachtex-
press.

Super Channel
06.00 CNBC. 07.00 Daybreak. 09.00
News. 09.10 The mix. 09.30 Super
shop. 10.00 Victory. 10.30 The mix.
11.50 Music news. 12.00 Super shop.
12.30 Hello Austria, hello Vienna.
13.00 Japan business today. 13.30
Beyond tomorrow. 14.00 All mixed up!
14.50 Music news. 15.00 Wanted.
16.00 On the air. 17.50 Music news.
18.00 Wyatt Earp. 18.30 Drama. 19.00
Comedy. 19.30 Inside edition. 20.00
Prime sport. 20.30 Tennis magazine.
21.00 Wild America. 21.30 Spiegel TV.
22.00 News. 22.30 USA market wrap
up. 22.45 Supersports news. 22.50
The war of the roses - Henry IV (1).
01.50 Super shop. 02.20 The mix all
night.

MTV Europe
07.00 Awake on the wildside. 10.00
Paul King. 13.00 Simone. 16.00 Grea-
test hits. 17.00 Report. 17.15 At the
movies. 17.30 News at night. 17.40 3
from 1. 18.00 P-ime. 19.00 Yo! Raps
today. 19.30 Dial MTV. 20.00 Ray Co-
kes. 21.30 The pulse. 22.00 Greatest
hits. 23.00 Report. 23.15 At the mo-
vies. 23.30 News at night. 23.45 3
From 1. 00.00 Post modern. 01.00
Kristiane Backer. 03.00-07.00 Night vi-
deos.

RTL Radio
04.00 Frühschicht. Voor vroege
vogels. 6.00 Guten Morgen
Deutschland. 9.00 Radio Shop.
Muziek en actualiteiten. 12.00
RTL-Mittag. 14.00 RTL-Radio Ca-
fé. 16.00 Feierabend 18.00 Neues
aus Kmo, Video, Musik. 21.00 Je
t'aime. 24.00-04.00 Radio-Nacht.
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Auto's
Wij geven het meeste voor
uw AUTO! U belt, wij komen!
045-422610, ook 's avonds.
Te k. Citroen VISA super E,
bwj. '82, 100%, APK 5-92,
’1.850,-. Tel. 045-225913.
Te k. Datsun CHERRY 1,3L,
bwj. '83, APK tot 12-92, s-
drs, Lz.g.st, ’4.200,-. Tel.
04454-2092.
Te k. FIAT Sparde Cabriolet
2.0, bwj. '84, in st.v.nw. Tel.
045-415379.
Te k. Fiat UNO 60 S rood,
bwj. '89, km.st. 29.000. Tel.
046-334944.
Ford Escort 1300 AUTO-
MAAT, bwj. '80, zr. mooi,
besl. geen roest. Vr. pr.

’ 1.650,-. Tel. 045-323576.
Te k. Ford ESCORT 1,6L,
bwj. 6-'Bl, APK tot 7-92, 3-
drs, i.z.g.st., ’3.400,-. Tel.
04454-2092.
Te koop LADA, bwj. '84,
APK '92, ’1.500,-. Tel.
04499-4529.
Ten k. van part. MAZDA 323
1,5 HB, div. extra's, bwj. '85,

’ 6.500,-. Tel. 045-250908.
Te k. Opel KADETT 1.6 die-
sel, i.z.g.st., bwj. '85, nw.
model. Tel. 04750-11402.
Te k. Opel KADETT 13NLS,
bwj. '87, i.nw.st., vr.pr.

’ 15.250,-. Tel. 045-272802
Te k. Opel ASCONA, bwj.
'80, i.g.st., APK. Tel. 045-
-222717.
Te k. RENAULT 21 TL, 4-
drs., bwj. '86, pr.n.o.t.k. Tel.
045-324734.
Te k. Suzuki JEEP SJ4IO,
bwj. '83, vr.pr. ’6.000,-.
Fazantstr. 2, Heerlen Tel.
045-222988.
VOLVO 343 DL, i.z.g.st.,
APK '92, vr.pr. ’1.500,-.
045-728385/045-722256
Weg. omst. VOLVO 340 GL,
autom., bwj. juni '89, 5-drs.,
beigemet., 12.000 km, als
nw. ’ 17.000,-. 045-412539
Te k. VOLVO 740 GL, '87,
leer, airco etc. vr.pr.

’ 20.000,-. 045-230020.
VOLVO 740 diesel, bwj.'Bs,
i.z.g.st. 99.000 km, mr. mog.
’14.500,- 045-752547.
VOLVO 740 GL 2.3, div. op-
ties, '88, nw.prijs ’ 53.500,-
-nu te koop voor ’ 23.500,-.
Bovag Leijenaar, Ridder
Hoenstr. 151, Hoensbroek.
Citroen BK '87 '88 '89; Ford
Fiesta diesel '89; Lada Sa-
mara '87 '88 '89; Lada Sta-
tioncar '85; Nissan Sunny
Coupé '87; Renault 5 '87;
Seat Ibiza '88; Seat Marbel-
la '90. CHIARADIA Autobe-
drijf, Trichterweg 122,
Brunssum. Tel. 045-212843
KADETT 1.2 SC '86 GSi
uitv. ’ 9.500,-; Mercedes
280 TE '82 ’8.750,-; Kadett
1.2 '82 ’3.500,-; Peugeot
205 GL '85 ’5.500,-; Fiat
Panda '81 ’1.650,-. Inr.
mog. 045-211071. Over-
broekerstr. 54 Hoensbroek.
GG-AUTOS biedt aan ge-
bruikte auto's in perfecte
staat zoals: Volkswagen;
Ford; Opel; Fiat enz. Alle
auto's zijn voorzien van
prijskaarten op ons terrein.
Alle auto's boven prijsklasse

’ 7.500,- zijn voorzien van
een ANWB-techno-rapport.
Tot ziens? GG Auto's, Hee-
renweg 286, Heerlen. Tel.
045-224172 (grote weg
Heerten-Brunssum)

Sloopauto's
Te k. gevr. loop-, sloop- en

Schadeauto's
Ik betaal de hoogste prijs in
Limburg. Te1.045-254049.

RAPIE Stiba lid vraagt loop-
sloop- en schadeauto's, met
vrijwaringsbewijs. Locht 70,
Kerkrade. Tel. 045-423423.
Te k. gevr. SLOOP- en
schade auto's, tev. in- en
verkoop gebr. auto-onderd.
A Korter. Tel. 045-229045.
Te k. gevr. sloop- en
SCHADEEAUTO'S. Autoslo-
perij Marxer, 045-720418.
Wij geven U de HOOGSTE
prijs voor Uw auto, sloop- en
schade-auto. 045-228398.
Te k. gevr. loop-, sloop)- en
SCHADE-AUTO'S de hoog-
ste prijs van Limburg. Tel.
046-519637/046-512924
Te k. gevr. SCHADE- sloop-
en loopauto's, en verkoop
gebr. auto-onderdelen Joep
Wolters. Tel. 045-411480.

Onderdelen/ace.
Gebruikte en nieuwe
ONDERDELEN van jonge
schade-auto's, tevens ge-
vraagd auto's met schade.
Deumens, Haefland 20
Brunssum, 045-254482.
Ink. verk. goede gebruikte
AUTOBANDEN Passartweg
39, Heerlen. 045-222675.

Aanhangwagens
AUTO-TRANSPORTER,
bwj. '87, dubbel asser,

’ 3.750,-. Tel. 045-740909.
Te k. AANHANGWAGEN
2.251. en 1.15br met oploopr
en torsiveren. 045-459181.
Te k. AANHANGWAGEN
2.00x1.15x0.40 mtr. Tel.
045-251304.

Motoren
Te k. HONDA 650 CB, i.z.g.
st. bwj. '78, pr.n.o.t.k. Tel.
045-463263.

(Brom)fletsen

Te k. Vespa CIAO bwj. '87, i.
z.g.st. ’475,-. Na 14.00 uur
tel. 045-326961.
Bij Bert Rekers zijn de
meeste race- en ATB FIET-
SEN 1992 al uit voorraad le- :
verbaar. Model 1990 en .
1991 speciale prijs. Willem-
straat 85, Heerten, tel. 045- (
726840. I

Nu een echte GIANT type
Chicago voor slechts
’595,-. Financ. mog va.
’4O,- per maand. Rens
Janssen, Ganzeweide 54,
Heerlen. Tel. 045-211486.
Te k. HONDA NSR, bwj.'B9,
kl. blauw/wit, i.z.g.st., vr.pr.
’3.700,-. 045-419993

Caravans
KERSTCADEAUS: Voor ca-
ravan-, vouwwagen-, cam-
per- en tentkampeerders,
o.a. Lafuma relaxstoelen en
campingmeubel, caravan-
kluisje v. ’ 56,- nu v. ’ 39,-;
TV-antenne v. ’ 159,- nu v.
’89,-; toilets nu 20% voor-
deel; gas- en kolengrils v.a.
’105,-; slaapzakken nu
20% voordeel; caravanop-
zetspiegel v. ’ 49,50 nu v.
’19,50; Coleman alum.
flashiicht v. ’39,95 nu v.
’19,50; servies, pannen,
koelboxen 12/220 v en gas;
voortenten, wintertenten,
dak-, schuif-, terras- en
raamluifels nu extra voor-
deel. Uw cadeau vindt u al-
tijd bij De Olde Caravan, Dr.
Nolenslaan 141 md. park
nrd. Sittard. 046-513634.

Te k. gevr. TOURCARA-
VANS v.a. bwj. 1980. Tel.
04492-5296.
Te k. diverse Hobby PRES-
TIGES, alle geh. compl.
6.10m, 5.10m, 5.20m,
4.80m, 4.35m. 040-621474.

Vakantie
Te h. aangeb. 4-pers. VA-
KANTIEHUISJE, alles aanw
va. 01-10 t/m 31-3, ’300,-
-per wk. of / 50,- per nacht;
va. 01-4 Vm 30-9, ’500,-
-per week of ’ 100,- per
nacht; omgeving Zandvoort-
Haarlem-Amsterdam en
Schiphol. Huisdieren niet
toegestaan. Tel. 02526-
-87731, Haarlemmermeer.
Franse ALPEN te h. 4 pers.
app. t.o. skilift. Kerst nog vrij,
tel. 045-711386.

Rijles
Uw RIJBEWIJS op Saba in
8 dagen via autorijschool De
Antillen. Inl. 04750-32428.
Niet geslaagd geld terug.
Vraag naar onze voorwaar-
den. Ook rijlessen voor be-
ginners.

Campers

Motorhomes
Lecor 1200 met garage

Lecor 700 VW turtw
Lecor 750 Mercedes 7-11

Preebird mercedes
Hymer 700; 660; 550

Hobby 550 diesel
VW transporter

Adria caravan 530
Winnobago en Clarion uit voorraad leverbaar.
Lecor Motorhomes Tel. 045-323154/326797

(Huisdieren
HONDE-, kippen- en konij-
nenhokken vanaf ’ 195,-
Houtbouw Übachs, Eygels-
hovergracht 39, Kerkrade-
Tel. 045-460252.
Te k. van part. 8 wk oude
SHIH-TZU ing. en onw. met
stamb. Inl. 013-561685
West Highland WHITE-
TERRIËR met stamb.; Vork-
Shireterriërtjes. Tel. 04130-
-65127.

Labrador RETRIEVER-
PUPS met stamboom en
gezondheidsgar. Tel.
04135-1931.
HEILIGE-BIRMAAN kittens,
W. en S. point met stamb.,
v.a. ’450,-. 045-718461
Middenslag SCHNAUTZER,
11 wk., reu, weg. omst. Tel.
045-351987
Te k. Duitse Staande
DRAADHAARPUPS met
stamb. Tel. 045-257296.
SCHAPEN en lammeren te
koop gevraagd. Tel. 045-
-724180.
Te k. Duitse HERDERPUP-
PIES gefokt op schoonheid
en karakter met stamb.,
geënt en ontwormd, beide
ouders aangekeurd en .HD-
vrij. Tel. 045-244408
Te koop wegens omstandig-
heden goedsprekende grijze
ROODSTAART 4 jr. oud mcl
kooi. Tel. 045-424501 b.g.g.
421927.
Duitse HERDER kennel
biedt pups aan van 8 weken
oud met stamb., geënt en
ontw. uit HD-vrije ouders
met eert. Tel. 045-241610
Te k. van part. Golden-
RETRIEVERPUPS, prima
stamboom, ingeënt en
ontwormd, tel 04138-74213
Te k. volglas AQUARIUM
140x50x50. Tel. 045-
-244629 of 244438.

Te k. Siberische HUSKY
met stamboom, 3 jr. oud,
reu, tel. 045-323130.
RUPAARD te koop. Tel.
045-254243
Te k. "opheffing" DISCUS-
VISSEN v.a. ’lO,-; aqua-
riums, ionenwisselaar. Tel.
045-754230
Te k. langharige Duitse
HERDER teefje, 8 wkn., met
stamb. en eert. fokniveau.
Reeweg 100, Landgraaf.
Tel. 045-321988/425634.
Duitse DOGGENPUPS
zwart/zwart-wit, van kam-
pioensafst. met stamboom.
Tel. 04990-71497.
Te koop kl. KANARIES o.r.
brons. Int. - n.i. goudgroen -groen. Tel. 046-336418.

in/om de tuin
SCHUURTJES, tuinhuisjes,
hondehokken, vele afm.
reeds v.a. ’ 195,-. Hout-
bouw Übachs, Eygelshover-
gracht 39, 6464 GA Kerkra-
de. Tel. 045-460252
Gewolmaniseerde TUIN-
PLANKEN en palen. Houth.
Jos Kuijpers, Holstraat 43,
Margraten. Tel. 04458-1982
Te koop KERSTBOMEN oa.
Amorika's, Picia, zilverden-
nen. Janssen, T. Brandsma-
str. 4, Brunssum.

Opleidingen
ANWB en Bovag erk. Ver-
keersschool WISCHMANN
& Zn voor al Uw rijbewijzen,
motor, auto, vrachtauto, bus
trekker en oplegger, auto en
vrachtauto met aanhangwa-
gen, opleiding voor alle
chauffeursdiploma's. 045-
-321721 Landgraaf 8 en 10
daagse opleiding voor per-
sonenauto ook mogelijk.
Startcursus chauffeursdi-
ploma 28-12. Startcursus
gevaarlijke stoffen 4-1-92.

Huwelijk.Kennismaking
ledere vrijdag, zaterdag, maandag, dansen voor iets ouder
publiek, vanaf 21.00 uur. 's maandags 10 consumptiebon-
nen voor ’ 16,-.

Tev. 1 e en 2e Kerstdag geopend
en Oud- en Nieuwjaar

vanaf 21.00 uur.
Bar Dancing De Fontein

Schandelerboord 7, t.o. Kerk Meezenbroek Heerlen.
Wonen Totaal

Koop nu Uw
droomkeuken
vóór het volgend JAAR
en verdien ’ 500,- tot

DUIZEND gulden.
Wij reserveren gratis!
VOSSEN-KEUKENS
Glaspaleis Kerkplein

en Eikenderweg 77, Heerlen
Tel. 045-717555.

In- en verkoop 2e HANDS
meubelen en antiek. Tel.
045-724943, Rotterdamstr.
80a, Heerlen.
Te k. gevr. antiek en barok
MEUBELS. P. Cortenraad,
Riemst (B). 09-3212261156
Betere inruilmeubels en la-
ger in prijs, kunt u toch bete-
re kopen bij De MEUBEL-
BEURS, Akerstr. 248-250 te
Hoensbroek. 045-212854,
dir. levering, grote voorraad.
Kom eerst kijken bij MEU-
BELHUIS Kleba te Hoens-
broek, 1500m2. Fabrieks-
prijzen-meubels voor de al-
lerlaagste prijs, kortingen
van 15-25%, vandaag ge-
kocht, morgen al in huis.
Laat u niet voor de gek hou-
den en betaal niet meer dan
nodig is en kijk eerst bij:
Meubelhuis Kleba, Akerstr.
230-232 te Hoensbroek.
Tel. 045-212854. Nieuw:
Koop nu met de C-Card,
geen aanbetaling en betaal
in 6-12-18 termijnen in een
dag geregeld, directe leve-
ring^
KWALITEITSKEUKENS,
topkwaliteit voor een norma-
le prijs. Ft/J Handelsonder-
neming, Stationstr. 294,
Nuth. Tel. 045-242602.
INBOUWAPPARATUUR:
showroommodellen nu met
40% korting. Op is Op!!!
Vossen-Keukens, Eiken-
derweg 77 en Glaspaleis
Kerkplein, Heerlen.

Nog enkele luxe SHOW-
ROOMKEUKENS met tot
60% korting. In kunststof en
hout. Vossen-Keukens,
Glaspaleis Kerkplein en Ei-
kenderweg 77, Heerlen. Tel.
045-717555.
Te k. complete INBOEDEL.
Tel. 045-274587.
Pracht blank eik. EETHOEK
mcl. 6 massief eik. stoelen
’975,-; blank eik. dressoir

’ 475,-. Tel. 045-323830.
I.v.m. overlijden INBOEDEL
te koop waaronder nieuwe
KTV en koelkast. Tel. 046-
-749148.
Zoekt u 2e hands MEUBE-
LEN ook antiek (veel keus).
Kouvenderstr. 208 H'broek.
Grote mooie TAPUTEN te
koop v.a. ’ 75,- per stuk.
Tel. 045-327621.
Te k. klassiek eiken BANK-
STEL, hoekkastje en grenen
keukenameublement. Tel.
045-244629 of 244438.
Te k. PERZISCH tapijt,
handgeknoopt, ’ 750,-. Tel.
045-715389.
Te k. mooi BANKSTEL, 3-1-
-1 en zwaar eiken salontafel,
samen ’ 250,-. Keekstraat
16, Heerlerheide.

Kachel»Verwarming
KACHELS, keuze uit 200 St.
Jac. Köhlen, Rijksweg N.
104, Sittard. 046-513228.
Gas-hout-inzet-KACHELS.
Gratis geplaatst. De Kachel-
smid, Walem 21, Klimmen.
Tel. 04459-1638.
Te k. gevr. HETELUCHT-
KANON. Tel. 045-461876
na 18.00 uur.
Van maandag t/m vrijdag,
van 8.30 tot 17.00 uur, kunt
u uw PICCOLO telefonisch
opgeven. Tel. 045-719966.
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heden zonder woonkamer- hier. baar zitkomfort. eigen inter*"
grenzen. meubelen met een

romantisch tintje. L

Voor Binnen & Buitengewoon! . J
Muziek

Knop-accordeons
ook occasions, 3-4-5-korig. Accordiola, Crosio, Cavagnolo

Inruil mogelijk. INFO: 020-6152942.

December-aanbieding:
leder keyboard v.a. ’ 775,-

GRATIS stroom-adaptor (’ 25,- tot ’ 49,-)
GRATIS hoofdtelefoon (’ 19,95)
GRATIS keyboardstatief (’ 79,-)

Yamaha keyboards
ruim voorradig

5 JAAR VERTROUWDE STALMEIERGARANTIE

* SPAANSE GITAAR v.a. ’ 99,-
-* ELECTRISCHE GITAAR Strat. v.a. ’ 298,-

ROLAND SC 55 Soundmodule aansluitbaar op ieder
midi-keyboard ’ 1.650,-

-_< 2^3E_____^ii_____p

Wil Bevers
Saxofoons

in de mnd. dcc. div. aanb. in
goede gebr. saxofoons

Belt u voor info: Markstr. 19,
Linne. Tel. 04746-4976.

Opentijd. woe.-dond. van 9-
-12 uur vrijd./zat. van 9-17

uur. Ook verhuur.
PIANO of vleugel? Kopen of.
huren? De grootste keuze
bij Van Urk. Vraag offerte.
Bel. 010-4363500. Van Urk,
Westersingel 42, R'dam.
Gevr. voor dansorkest div.
MUZIKANTEN, uitgebr. re-
pertoir aanw., geen Top 40
muziek. Inl. 045-465374.

ORGEL Cosmovox F 1met
ritme. Tenelenweg 113,
Voerendaal. 045-750373.
Te k. Wiener HARMONICA
merk Zupan, 4 rijer GCFB, 3
rijer merk Honor GCF. Tel.
045-311619.
Voor liefhebber te koop
ORGEL Hammond HlOO
merk lesllie, i.z.g.st.

’ 7.900,-. Tel. 045-719060.
Te k. Wiener "NOVAK" 3- en
4 rijig model. Thull 18A,
Schinnen, na 18 uur
Te koop KNOPORGEL mo-
del Elka 405 Portable, niet
veel gebruikt, compleet,

’ 4.000,-. Info 045-411668.

Bel de Vakman
Hans LIPS voor timmer-,
dak en zinkwerk met garan-
tie. Vraag vrijbl. advies/
offerte. Bel 045-453818.
NEW LOOK BV Schaes-
berg. Gevelreiniging, uit-
kappen, voegen, steigerver-
huur. Tel. 045-312154 of
045-312709.
SCHILDERS kunnen nog
behang en schilderwerk-
zaamheden aannemen. Tel.
045-210020.
U vindt Uw marmer- of
TRAVETINVLOER dof of
grauw, wij maken hem weer
mooi. Bel voor onlichtingen:
04950-43704.

TV/Video
KLEUREN-TV'S, zeer grote
sortering v.a. ’ 125,-. Ook
recente tv's met teletekst én
stereo. Reeds 25 jr. tv-oc-
casioncentrum Geel, Gras-
broekerweg 25, Heerlen.
045-724760.
Kleuren TV's 8-12 kan. v.a.
’75,-. Afst.bed. v.a. ’125,-
-oa. Philips. Radio/TV
FRANK BV, Bokstr. 33
Heerlerheide. 045-213432.
Te koop ITT VIDEOCAME-
RA plus access. ’500,-.
Tel. 04406-13351.

Ervaren vakman biedt zich
aan voor straatwerk o.a. op-
ritten, sierbestrating. Ook
voor Uw gehele tuinaanleg,
zeer SCHERPE prijzen.
Gratis offerte. 045-323178.

Erk. Huw.-bureaus
Zoekt U een PARTNER? bel
dan nu Huwel. Rel. Buro.
"Ledo". Eerste halfjaar geen
bemiddelingskosten. Tel.
046-374424 ook 's avonds
en in het weekend.

Mode Totaal
Te k. BRUIDSJURK maat
38, lang, wit, met toebeh.,
pr.n.o.t.k. 045-274034
FEESTKLEDING. Nu in
voorraad maten 36-38-40.
in 't kleinste winkeltje met de
modernste collectie gebr.
kleding. (Snuffelhoekje),
Rijksweg 111, Gulpen. Tel.
04450-1125.
Te k. 2 gebruikte BONT-
MANTELS, maat 48-50. Tel.
045-461084
Te k. nerts BONTJASJE,
middelbruin, mt. 40, i.z.g.st.,

’ 300,-. Tel. 045-753088
Te k. 2 HEREN-WINTER-
JASSEN mt. 56, z.g.a.nw.
Tel. 045-411430.

Zonnebanken/Zonnehemels

Zonnehemels
Nu halen, volgend jaar betalen!!!!

Profiteer van deze unieke aktie, vraag inlichtingen.
V.a. ’ 795,- ’ 895,- ’ 995,- ’ 1.099,- ’ 1.199,- ’ 1.299,-

-’ 1.499,- met Wolff snelbruinlampen,
compleet met gratis thuisbezorgen, service en garantie.

Alleen bij Van Erp, Limbrichterstr. 18, Sittard 046-513531
Hoofdstraat 12, Kerkrade, 045-456999.

Kunst en Antiek
Te k. gevr. antiek en barok
MEUBELS. P. Cortenraad,
Riemst (B). 09-3212261156
Zoekt u een origineel
KERSTKADO? Antiek uit
particulier bezit 045-464322
Te koop antiek Biedemeier
BANKSTEL, in pr.st., pr.

’ 3.500,-; antieke vossen-
kop tafel ’750,-. Tel. 045-
-213789. :.
Te k. JACHTKAST; slaap-
kamer compleet en hang-
lamp. Tel. 045-244629 of
244438.
Te k. van part. antieke POR-
CELEIN verzameling, o.a.
beeldjes. Tel. 046-752879.

Huish. artikelen
Ijsk. ’95,-; diepvr. ’ 150,-;
wasautom. ’195,-; wasdr.

’ 175,-. Tel. 045-725595.
Te k. WASMACHINE;
droogtrommel; ijskast; kook-
plaat en kacheltje. Tel. 045-
-244629 of 244438.,

Computers
Te k. AT 286 Computer met
20 MB hard disk, 5% en 31/2
inch Floppy drive, Ega kleu-
renmonitor en muis,

’ 1.500,-. Tel. 045-464322.
Te koop gevraagd PC's, ho-
me- en spelcomputers. Tel.
04492-5329.

Te koop gevraagd i
si-i- * " ' ~po n
Gebr. SWINKELS zijn ver- Hoogste prijs voor r j r
huisd naar De Beitel 74, ZEGELS, goud en rn^ i
Heerlen. Wij betalen de Stamps and Coins, *f?j
hoogste prijs voor al uw oud laan 102, Heerlen (f^rlk
ijzer/metalen. 045-422025. broek). Tel. 045-72678^

Diversen , \
Archiefvernietiging'!

Definitieve vernietiging door VERBRANDING a fVraag vrijbl. info: B.V. Raimetaal, Maastricht, 043^5^ 'Werkkleding
Overalls, broeken, jassen, jacks, hemden, truien.

bodywarmers, petten, sokken, laarzen, schoenen, oo* .
stalen neus enz. enz. Bij K. Stienstra en Zn.. ,

Wagenschutsweg 21, Palemig-Heerlen. Tel. 045^72_>/
Koopzondag 15 december

van 10.00-17.00 uur in MAKADO BEEK_
Te koop Kerstbomen va. ’ 1

°^>U kunt een mooie kerstboom bestellen, voor ’ 20,- % il
een boom zonder kluit thuisbezorgd; voor ’ 25,- I

een boom met kluit thuisbezorgd. .
Sibberweg 1, Vilt-Valkenburg. Tel. 04406-4213JM

BREISTUDIO W. Heuts.
Breimachine demonstratie
op do 12-dec van 10.00 tot
21.00 uur, vr 13-dec van
10.00 tot 17.00 uur en za
14-dec van 10.00 tot 17.00
uur. Voor elke klant een
aardige attentie. Dorpstr.
130 Heer Maastricht 043-
-611025.

Gebit gebroken? Ta£Vnische praktijk Po^,
voor nieuwe get,itpA«e[j
en reparaties. u_ï
Nrd 328, Hoensbroek ,
228211. Kom eens ’voor een GRATIS eu \
aan uw gebitprothgsg>-^j
Te koop wedstrijd &^J. i.g.st. compleet niet,, f
horen, afm. 115x23^
n.o.t.k. Tel. 045-T}J^_iy\

'Grote KERSTBOM^koop van 2.50 tot 6.w <
Tel. 045-242325^^^^1

Voor Piccolo's
zie verder pagina

Braderieën/Markteni i i,,,,,;,,,;,,!,;,..;,; ;„„; _
M.E.C.C, vrijmarkt (Maastricht)

zaterd. 21 en zond. 22 december
Huur een kraam op de grootste overdekte vrijmarkt van

Zuid-Nederland. Alles kan, alles mag (geen food).
Kraamhuur ’ 45,- per dag. Bel. 01640-57521.
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Conclusie na onderzoek bij Geuldalkinderen:

Loodgehalte in bloed
niet hoger dan elders

voor beide groepen kin-
deren een gemiddelde
loodconcentratie van 54
microgram lood per liter
bloed ofwel 54 miljoenste
deelvan een gram.

er op grond van de bevin-
dingen geen maatregelen
nodig waarmee blootstel-
ling aan verontreiniging
met lood of andere zware
metalen moet worden
voorkomen.
Het onderzoek werd ver-
richt nadat de verontrei-
niging van de Geuloe-
vers, die al dateert uit de
vorige eeuw, nadrukke-
lijker in het nieuws
kwam. Die verontreini-
ging met zink, cadmium
en lood werd en wordt
veroorzaakt door de af-
valbergen van voormali-
ge zink- en loodmijnenin
het op Belgisch gebied
gelegen boven-Geuldal,
waarvan resten in het
slib van de Geul bij hoog
water worden afgezet op
de oevers.

en de controlegroep van
mans-Liedekerken, hield
als indicatiewaarde een
loodgehalte van 150 mi-
crogram lood per liter
bloed aan. Geen van de
kinderen had een con-
centratie gelyk aan of
hoger dan 150 microgram
lood per liter bloed, zo
blijkt uit het onderzoek.
Gezondheidkundig zijn

„Er is dus geen verschil
tussen de gemiddelde
loodconcentraties in het
bloed van de hoog-bloot-
gestelde groep kinderen

niet blootgestelde kinde-
ren", zo luidt de conclu-
sie van het onderzoek.
Geen enkel onderzocht
kind heeft een loodgehal-
te dat schadelijk is voor
de gezondheid. De GGD,
die het onderzoek heeft
laten verrichten onder
leiding van de Limburg-
se medisch milieukundi-
ge mevrouw G. Jong-

WITTEM - Kinderen die
langs de Geul wonen of
in de buurtvan dit rivier-
tje spelen hebben niet
lieer lood in het bloed
dan andere kinderen. Dat
blijkt uit een onderzoek
dat op 30 oktober werd
ingesteld en waarvan de
resultaten nu bekend zijn
gemaakt. Van 21 kinde-
ren in Mechelen en Epen.
Werd bloed afgenomen.
De gemiddelde loodcon-
centratie per liter bloed
bleek 53,52 microgram te
zün. Bloedafname bij
twaalf kinderen uit Vij-
len dat hoog boven het

..Geuldal ligt, op enkele
kilometers van Epen en
IMechelen, gaf als resul-
Itaat een hoeveelheid van
f54,08 microgram per liter
■bloed. Afgerond geld

Valkenburg en Maastricht blijven in de race voor nieuwbouw

GULPEN - Door de opsporings-
dienstvan het sociaal fonds van
de Bouw en Nijverheid is, in sa-
menwerking met de sociale re-
cherche Heuvelland en deFIOD,
een grootschalige bouwfraude in
de bouw blootgelegd.
Volgens de opsporingsambtena-
ren heeft de 35-jarige aannemer
P. uit Gulpen zijn in de afgelo-
pen jaren bij diverse bouwwer-
ken gebruik gemaakt van zwart-
werkers. De totale schade aan'
niet afgegeven sociale premies,
niet betaalde belastingen en ten
onrechte ontvangen uitkeringen

zou ruim acht ton bedragen.
In totaal hebben bij het bedrijf
meer dan twintig zwartwerkers'
gewerkt. De mannen waren af-
komstig uit onder andere Gul-
pen, Wittem, Vaals en Valken-
burg. Al deze personen ontvin-
gen een WAO- of WW-uitkering
of een uitkering van de gemeen-
telijke sociale dienst in hun
woonplaats. Tegen P. en ook te-
gen de frauderende bouwvak-
kers is proces verbaal opge-
maakt. De teveel genoten uitke-
ringen zullen in elk geval terug-
betaald worden.

Casino kan op Ceramiqueterrein
DOOR JAN DIEDEREN

ALKENBURG/MAASTRICHT - De gemeente Maas-
'.cht vindt in tegenstelling tot eerdere plannen dat een
leUw casino best gebouwd kan worden aan de rand van- 6 nieuwe wijk op het Ceramiqueterrein. Gedacht wordt

een lokatie zo dicht mogelijk bij hotel Maastricht en
isN bij het bestaande stadsdeel Wyck en bovendien aan
r Maas. Maastricht heeft nog geen uitgewerkt plan.

Er wordt in die gedachte ook een
sterke link gelegd met hetkuurcen-
trum Thermae 2000.

Haalbaar
Het plan is voor de gemeente Val-'
kenburg financieel haalbaar. „Er is
een sluitend dekkingsplan", zegt
gemeentesecretaris Gies Biemans.
Het wil zeggen dat de te maken kos-
ten zoals aankoop van het Rotspark
'en Polferbos voor 2,5 miljoen gul-
den en bouwrijpmaken van de
beoogde bouwplaats, gedekt wor-,
den door verkoop van de bouw-
plaats en andere inkomsten.

De Nationale Stichting Casinospe-
len is doende de beide voorstellen
nader te bestuderen. Dat neemt vol-
gens het hoofd van de pr-afdeling
Wim van Erve meer tijd in beslag
dan een aantal maanden geleden
werd gedacht. Toen was beloofd dat
er voor het einde van het jaar een
beslissing zou worden genomen.
Dat wordt nu enkele weken later.
„Naar myn inschatting valt tussen
eind januarieen half februari de be-
slissing", zegt Van Erve.

j*er deplaats waar het Holland Ca-
.£> in Zuid-Limburg in de naastej^omst zal komen, is overigens

8 geen beslissing genomen door
directie van de Nationale Stich-

lS Casinospelen in Hoofddorp.
***enburg en Maastricht blijven
de race voor het nieuwe casino,.'t het oude in de voormahge Val-

i^burgse Eurohal - nu centrumj^arde - moet vervangen. Beide
T^tsen menen een stevig ijzer in
" Vuur te hebben.

?*ls in september al gemeld heeft
?Jltenburg wel een uitgewerkt
J^i voor de bouw van een casino
■>et Rotspark en wel op de andere
vel aan de Cauberg tegenover? bestaande kuurcentrum Ther-

J*6 2000. Dat plan is in detail en
£ financiële onderbouwing deze
£*k aan de directie van Holland
Sjino's gepresenteerd. Dat is met
e *grip van de filosofie achter het
.bouwen casino. In de ogen van
i,

1 Valkenburgs gemeentebestuur
J^t het een luxueus kuurcasino
t.rden van buitengewone allure,
Ce6en in een tot kuurpark opge-

Rotspark en Polferbos.

Bezuinigingen in theologie-onderwijs

UTP Heerlen/Nijmegen
Verliest twintig banen

Von onze verslaggever

(ADVERTENTIE)

\W_
Van 4 t/m 14 december

Showroommodellen
met extra hoge

korting
Nog voor de kerstdagen

in huis

LV_l»T>lgMt*lJJ:ira
Akerstrut Moord 362 - Heerlen Hoensbroek

tel.: 045-229191

conferentie ingestemd met de nieu-
we bekostigingsregeling. Daarmee
bekrachtigen de bisschoppen het
akkoord dat minister Ritzen en de
voorzitter van de centrale beleids-
commssie voor dekatholieke instel-
lingen van wetenschappelijk theo-
logisch onderwijs, dr G.H. Veringa,
in juli hebben ondertekend.

van de Regionale Afvalverwerking Brabant
in Sint Oedenrode gebracht. Het proefpro-
ject in Heuvelland loopt drie jaar. Er is een
bedrag mee gemoeid van 3,14 miljoen gul-
den, met inbegrip van de bouw en inrichting
van de compostfabriek te Maastricht. Het
project loopt vooruit op een regeling voor
gescheiden ophalen van huisvuil in heel
Zuid-Limburg met een definitieve groot-
schalige composteringsinstallatie, waarvoor
men een terrein op het industriegebied Bea-
trixhaven bij Maastricht op het oog heeft.

MAASTRICHT - Bij de stortplaats Belvédè-
re wordt haast gemaakt met de bouw van
een compostfabriek. Deze is onmisbaar voor
het proefproject van gescheiden ophalen van
huisvuil, dat in het gebied Heuvelland van
start is gegaan. In de compostfabriek komt
de zogeheten GFT-component van het afval
terecht: het groente-, fruit- en tuinafval
wordter omgezet in compost. De halvan de
compostfabriek moet voor kerstmis gereed
zijn; in de eerste week van het nieuwe jaar
volgt de in werking stelling van de installa-

Sinds vorige week wordt het huisvuil al ge-
scheiden opgehaald in de Maastrichtse wij-'
ken Akerpoort, Pottenberg en Heugem.
Volgende week volgt de hele gemeente Wit-
tem en in de derde week van januari de wijk
Meerssen-West. Het Maastrichtse en Wittem-
se GFT-afval wordt ter overbrugging van de
periode dat de fabriek bij Belvédère nog niet
klaar is naar een composteringsinstallatie

tic. Vanaf 10 januari wordt de GFT-compo-
nent uit de proefgebieden naar de nieuwe
compostfabriek gebracht.

Belgen boos op Limburgse douane

Volgens de nieuwe opzet van de fi-
nanciering van theologische oplei-
dingen krijgen de instellingen op 1
januari 1996 20 mille per student:
15.000 gulden voor onderwijs en
5.000 gulden voor onderzoek. Tot
dusver werden de RK en de meeste
andere kerkelijke instellingen niet
per student betaald. Omdat het aan-
tal theologiestudenten daalt, hep de
bekostiging van detheologische op-
leidingen niet langer in de pas met
die van het wetenschappelijk on-
derwijs.

(L**RLEN - De negen miljoen gul-
jj* die de katholieke theologische

Jk^rsiteiten en faculteiten de ko-
K3^e vier jaarmoeten bezuinigen,
" rC-°ok de UTP (Universiteit voor| kM°'°gie en Pastoraat) in Heerlen.
L de totale bezuinigingsoperatie,

Ik. °ver vier jaar wordt uitgestre-
-1 L ■ gaan voor de per 1 maart 1992
i k.uJ*eerde theologische universi-
I ta^eerlen/Nijmegen zon 20 tot 25
II verloren.

VL^ maanden eerder is het samen-
Ik^1 van Amsterdam en Utrecht
Itf^ s een feit. Na de fusies blijven

c,;. 1 maart 1992 drie instellingen
Sj. " gebied van theolgie-onder-
hj, in Nederland over: Heerlen/, fjj^egen, Amsterdam/Utrecht en

\. prekend moet elke instelling
t«h.!laar op rij zon acht ton bezuini-
\ > rekent Lex Hustinx, woord-_ vVer van de UTP in Heerlen

i V^t «Geen geringe klus, maar het
achteraf gezien enigszins mee.

\< plannen van minister
/ j^ n̂ waren onheilspellender."

V„^st de inkrimping op huisves-
te Hebied- het afslanken van de
1 r̂leling van zes tot drie jaar met

Jltifon gekoppeld een vervolgstu-
____ro»»i_ Nijmegen en een aangepast
K^hafbeieid voor de bibliotheek
B^, 2o'n reorganisatieplan zekeraantal banen," aldus Hustinx.

| Vlegels heeft de bisschoppen-

MAASEIK - Politiecommissaris
L.Haine van Maaseik is boos op de

Nederlandse douane. Hij verwijt de. douane dat zij een vertrouwelijke
brief van de Maaseikse politie op-
zettelijk naar de pers heeft laten uit-
lekken. Volgens Haine zal er het
nodige uitgepraat moeten worden
om de samenwerking tussen doua-.
Ne en politie weer soepel te laten
verlopen. „Ik wil er verder niets
meer over zeggen, ik heb geen zin
om de zaak op de spits te drijven."

belangrijkste reden voor de weige-
ring werd aangegeven dat de Belgi-
sche politiewet andere prioriteiten
stelt, aldus commissaris L.Haine.
Daarnaast werd vermeld dat enkele
echtgenotes van Maaseikse politie-
functionarissen in de vuurwerk-
branche werkzaam waren, zodat
een geheime actie weinig zin zou
hebben. Met name het uitlekken
van dit nevenmotief neemt Haine
de douane kwalijk.

Vermiste scholiere
terug in Kerkrade
KERKRADE - De Kerkraadse scho-
liere Lilach Shor die sinds maandag-
morgen vermist werd, is terug bij haar
ouders. Het 15-jarige meisje werd
overstuur aangetroffen in Duitsland.
De politie onderzoekt momenteel of er
sprake is van een misdrijf.

Belg overleden
aan overdosis
MAASTRICHT - Op de zolder van
een voormalige school aan de Profes-
sorPieter Willemsstraat in Maastricht
is het stoffelijk overschot gevonden
van een 22-jarige man uit Charleroi.
Het vermoeden bestaat dat hij is over-
leden aan een overdosis heroïne.

Parkeerautomaten
voor 'vreemd' geld
WEERT - Belgen en Duitsers kun-
nen binnenkort in Weert francs en
marken als parkeergeld gebruiken. Bij
de invoering van het betaald parkeren
in de Weertse binnenstad worden bin-
nenkort automaten geplaatst die drie
muntsoorten accepteren.

JAT wijkt uit
naar 'Maastricht'
MAASTRICHT - De Joegoslavische
luchtvaartmaatschappij JAT landt
sinds woensdag op het vliegveldBeek
nu Duitsland de landingsrechten voor
JAT op Düsseldorf heeft ingetrokken.
Een woordvoerster van de Maastricht-
se luchthaven heeft dat donderdag
bevestigd.
Duitsland heeft de landingsrechten
van JAT op Duitse luchthavens inge-
trokken als onderdeel van de sancties
tegen Servië en Montenegro. De Duit-
se sancties gaan verder dan de sanc-
ties die zijn getroffen in EG-verband;
die laatste past ook Nederland toe.
De passagiers worden vanaf de
Maastrichtse luchthaven met bussen
naar Düsseldorf vervoerd, zo bericht
het Joegoslavische persbureau Tan-
jug-

Geen overleg over
ontgrondingen
DEN HAAG - Het mondeling overleg
dat gisteren in de TweedeKamer zou
worden gehouden over de rijksnota
Gegrond Ontgronden, is niet doorge-
gaan. Minister Hanja Maij-Weggen
van Verkeer en Waterstaat was ziek.
Met het niet doorgaanvan het monde-
ling overleg viel feitelijk ook een pro-
test van naar Den Haag afgereisde
Limburgers tegen de voorgenomen
verdere afgraving van het Plateau van
Margraten in het water. Het provincie-
bestuur wil het bedrijf Ankersmit een
vergunning verlenen om nog eens
dertig hectare af te graven.
De Nota Gegrond Ontgronden han-
delt onder andere over de mergel- en
grindwinning in Limburg. De behande-
ling van de nota is de afgelopen twee
jaaral zon vier keer uitgesteld.

Geldboete voor
belastingfraude
ROERMOND - De president van de
rechtbank van Roermond sprak tegen
de autohandelaar J.P. een vonnis uit
van 7 maanden voorwaardelijke ge-
vangenisstraf met een proeftijd van
twee jaar en een geldboete van ’35.000 gulden. Het college achtte het
bewezen dat J.P. belastingfraude ge-
pleegd had door luxe auto's in te voe-
ren die gestript waren van alle acce-
soires om zo de bijzondere verbruiks-
belasting te ontduiken.
De officier had twee weken geleden,
naast de voorwaardelijke gevangenis-
straf een geldboete van ’ 183.966
geëist.

Nieuwe hoogleraren
rechtenfaculteit
MAASTRICHT - De Rijksuniversiteit
Limburg heeft een drietal hoogleraren
benoemd aan de rechtenfaculteit. Mr
Bruno De Witte (36) zal een leerstoel
bij de vakgroep Internationaal Recht
bezetten, in het kader van het 'Jean
Monet'-programma van de Europese
Gemeenschap. De Witte, afkomstig
uit Kortrijk, had al een functie aan de
RL en was gastdocent aan de univer-
siteit van Florence in Italië. Tot hoog-
leraar in het vergelijkend en interna-
tionaal milieurecht is benoemd de- 33-jarige dr M. Faure. Faure studeer-
de in Antwerpen, Gent en Chicago,
werkte in het Duitse Freiburg en de
laatste jaren aan de universiteit van
Leiden. Prof dr A. Korsten, hoogleraar
bedrijfs- en bestuurswetenschappen
aan deOpen universiteit in Heerlen, is
door de RL benoemd als professor in
de bestuurskunde van de Lagere
Overheden. De in Arcen en Velden
geborenKorsten is directeur van een
samenwerkingsverbandtussen Ou en
RL, dat zich bezighoudt met onder-
zoek naar het bestuurvan gemeenten
en provincies. Hij blijft aan de Ou ver-
bonden.

In de brief werd gemotiveerd waar-
om de politie van Maaseik geen
gehoor wenste te geven aan het ver-
zoek van de douane om de lijst met
namen van Nederlanders die in Bel-
gië vuurwerkkochten te overhandi-
gen. De douane wilde die lijst ge-
bruiken om te onderzoeken of aan
de invoerrechten was voldaan. Als

Voorlichter F.Janssen van de Ne-
derlandse douane ontkent dat zijn
dienst een brief opzettelijk heeft la-
ten uitlekken. „Het enige wat de
douane kenbaar heeft gemaakt is
dat er een informeel verzoek tot
medewerking is gedaan en dat die
medewerking is geweigerd."

(ADVERTENTIE)

/^H GEMEENTE

Voorlichtingsbijeenkomst
CENTRUMPLAN

Het gemeentebestuur van Geleen presenteert in
een voorlichtingsbijeenkomst de Centrumplannen op
dinsdag 17 december 1991 om 19.30 uur in de
grote zaai van de Hanenhof.

Dit gebeurt aan de hand van dia's, tekeningen,
maquette en sfeerprenten.

Wij nodigen allereerst op deze avond de
ondernemers en bewoners van het centrum uit;
andere belangstellenden zijn uiteraard ook van harte
welkom.

Tijdens deze voorlichtingsbijeenkomst krijgt u
algemene informatie over de plannen, kunt u vragen
stellen, opmerkingen maken, suggesties doen.

Smokkelaars aangehouden
MAASTRICHT - Bij een prikactie gisterochtend heeft de douane in
Maastricht drie vrachtauto's onderschept diebetrapt werden op smokkel-
waar. Eén auto smokkelde vlees naar Nederland, een ander vis en de der-
de probeerde een automotor illegaal de grens over tekrijgen. De prikactie
had tot doel inzicht te krijgen in de hygiëne van vlees in koelvrachtwa-
gens. Tussen 5 uur 's ochtends en 12 uur 's middags werden daarom 35
auto's gecontroleerd. Diverse vervoerders werden berispt en één werd
beboet, vanwege de onhygiënische omstandigheden waarin het vlees
werd vervoerd. Tegen de drie smokkelaars is proces-verbaal opgemaakt.

LimburgsDagblad voor Oostelijk Zuidllimburg

I " Defundamenten van de compostfabriek zijn al klaar. Foto: FRITS WIDDERSHOVEN
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I* exclusieve zijden bloemen

s*^__ Bonoerd 20, Heerlen

Forse bouwfraude
ontdekt in Gulpen

Compostfabriek in wording
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t
Tot ons groot verdriet moesten wij geheel onver-
wacht voorgoed afscheid nemen van onze lieve
zorgzame vader, schoonvader, broer, zwager, oom
en neef

Leen Kiekens
* 16 december 1933 111 december 1991

Kinderen
Familie Kiekens

Corr.-adres: Tarwehof 6, 6418KM Heerlen
De plechtige uitvaartmis zal worden gehouden op
zaterdag 14 december a.s. om 13.30 uur in de paro-
chiekerk Petrus en Paulus te Schaesberg-Land-
graaf waarna aansluitendbegrafenis op de begraaf-
plaats aldaar.
Voor aanvang van de mis is er gelegenheid tot
schriftelijk condoleren achter in de kerk.
Vrijdag 13 december a.s. is er om 18.40 uur een ro-
zenkransgebed waarna aansluitend avondmis in
voornoemde parochiekerk.
Vader is opgebaard in de rouwkapel van het Uit-
vaartcentrum v/h Crombach Oliemolenstraat 30 te
Heerlen.
Gelegenheid tot afscheidnemen aldaar dagelijks
van 17.30 tot 18.00 uur.
Zij die onverhoopt geen kennisgeving mochten
hebben ontvangen gelieven deze annonce als zoda-
nig te willen beschouwen.

Leen
Na vele jaren moest ik afscheid van jou nemen.
Tot ziens in 't hiernamaals.

Miep

Onze Moeder (Oma) heeft verdriet.
Haar en ons is een vriend ontnomen.
Leen wacht op haar.

Rud en Rian
Paula, George, Vera en Erik
Carla, Raymond, Deborah en Sebastiaan
Frans, Marlies en Joery

Niets kan ons scheiden
van de Liefde van Christus

Rom. 8:38.39
In dit vertrouwen is in volle vrede temidden van
haar kinderen in de hoge leeftijd van bijna 91 jaar
overleden onze lieve Mem en Beppe

Akke van Kalsbeek
weduwe van

Geugjen Jeeninga
Heerlen, 12 december 1991

Vught: Ate en Mies
Jeeninga-Geenen

Brunssum: Eeke enGeert
Spinder-Jeeninga

Heerlen: Pieter en Henny
Jeeninga-Hartman

Heerlen: Metsje en Max
Bomhoff-Jeeninga

Heerlen: Tjitske enRoelof
Zwiers-Jeeninga

Winnipeg(Can.): Bouke en Fenny
Jeeninga-vanBoven

Hippolytushoef: Kees en Ans
Jeeninga-van Eijden

Heerlen: Jan en Hilly
Jeeninga-van der Zee

Heerlen: Otto en Ina
Jeeninga-van Manen

Tilburg: Ronnie en Fred
Moser-deLeeuw
en haarklein- en
achterkleinkinderen

Corr.-adres: Tacitusstraat 13, 6417 TT Heerlen
De Dienst van Woord en Gebed zal worden gehou-
den dinsdag 17 december om 13.30 uur in het kerk-
gebouw van de Reformatorische Kerkgemeen-
schap aan de Burg. Waszinkstraat te Heerlen
waarna de begrafenis zal plaatsvinden op de alge-
mene begraafplaats Imstenrade.
Voorafgaande aan de kerkdienst is in voornoemd
kerkgebouw gelegenheidtot schriftelijk condoleren.

t Gelegenheid tot afscheid nemen in het uitvaarteen-

' trum Dela Grasbroekerweg 20 te Heerlen zaterdag
en zondag van 14.00 tot 15.00 uur en maandag van
18.00 tot 19.00 uur.
Wilt u indien wij vergetenzijn u een kennisgeving
te zenden deze annonce als zodanig beschouwen.

In plaats van kaarten
t

Wij willen u bedanken voor de belangstelling en
het medeleven dat ons werd betoond bij het over-
lijden en de crematie van mijn dierbare moeder en
onze lieve oma

Jeske Clement
weduwe van

Mathieu Hoendervangers
Mevr. G. van deKragt
en kinderen

Maastricht, 13 december 1991
Wij nodigen u uit voor het bijwonen van de zeswe-
kendienst op zondag 15 december a.s. om 10.30uur
in de Sint Lambertuskapel te Maastricht.

Sterven doe je niet ineens,
maar af en toe een beetje.
Het is jedikwijls zelf ontgaan.
Je zegt: Ik ben moe.

> Maar op een keer ben je
aan je laatste beetje toe.. Dankbaar voor het vele goede dat zij ons tijdens

" haar leven heeft gegeven hebben wij afscheid ge-
nomen van mijn lieve vrouw, onze moeder,

' schoonmoeder, zuster, schoonzuster, tante en nicht

Hannie Willems
echtgenote van

Ton Schreur
in de leeftijd van 57 jaar.

Geleen: Ton Schreur
Neerbeek: Nan Schreur

Ron Beckers
Neerbeek: Rob Schreur

Diana Schreur-van der Veer
Familie Willems
Familie Schreur

12 december 1991
Zwaluwstraat 5, 6165 TE Geleen
Gelegenheid om afscheid te nemen dagelijks van
17.30 tot 18.15 uur in de rouwkapel van het Maas-
landziekenhuis te Sittard.
De crematieplechtigheid zal gehouden worden in
het crematorium Nedermaas Vouershof 1 te Ge-
leen op maandag 16 december om 11.00 uur.
Samenkomst in het crematorium waar gelegenheid
is uw naam in het condoléanceregisterte schrijven.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen ge-
lieven deze annonce als zodanig te beschouwen.

r |
Heden overleed, vrij plotseling, op de leeftijd van
84 jaar, mijn geliefde levensgezel, onze vader, opa
en overgrootvader

Hermann Adams
weduwnaarvan

Henriëtte Wolfs
levensgezel van

Lien Dijkmans
Voerendaal: Mevr. L. Dijkmans

Familie Adams
kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

Voerendaal, 11 december 1991
Wachtendonkstraat 70,
6367 VH Voerendaal
De plechtige eucharistieviering zal gehouden wor-
den op maandag 16 december a.s. om 10.30 uur in
de parochiekerk O.L. Vrouw van Altijddurende
Bijstand te Kunrade, waarna aansluitend crematie
in het crematorium aan de Imstenraderweg te
Heerlen.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er
geen condoleren.
De dierbare overledene zal bijzonder worden her-
dacht tijdens de avonddienst op zondagavond a.s.
in voornoemdekerk, om 18.00 uur.
De dierbare overledene is opgebaard in een der
rouwkamers van de begrafenis- en crematievereni-
ging Voerendaal, Kerkplein 43 Voerendaal, alwaar
gelegenheid tot afscheid nemen, dagelijks van
18.30-19.00 uur en op zondag van 11.00-12.00 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te wil-
len beschouwen.

| t
Heden overleed te Brunssum op 72-jarige leeftijd
mijn dierbare man en onze lieve vader

Joachim JosefNobis
echtgenootvan

Petronella Catharina
Aleida Janssen

Schinveld: P.C.A. Nobis-Janssen
Arnhem: Carma

Amsterdam: Emely
Schinveld: Frans
Schinveld: Paul

Schinveld, 11 december 1991
Bouwbergstraat 21,
6451 GH Schinveld
De plechtige eucharistieviering, gevolgd door de
begrafenis zal plaatsvinden op zaterdag 14 decem-
ber a.s. om 11.00 uur in de parochiekerk van de
H. Eligius te Schinveld.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in
de kerk vanaf 10.30 uur.
De avondwake is heden vrijdag 13 december om
18.40 uur in voornoemde kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen, gelieven deze annonce als zodanig te be-
schouwen.

| ~t
Het heeft deAlmachtige behaagd in Zijn grote lief-
de tot Zich te nemen, voorzien van het h. sacra-
ment der zieken, na een liefdevolle verzorging in
het bejaardencentrum Heereveld te Waubach, op
de leeftijd van 67 jaar, onze lieve zuster, schoonzus-
ter, tante en nicht

Netje Uebachs
weduwevan

Pieter JozefLataster
Zij overleed in het St.-Gregoriusziekenhuis te
Brunssum.
Wij bevelen haar in uw gebed aan.

Familie Übachs
Familie Lataster

Landgraaf, 12 december 1991
Bejaardencentrum Heereveld, Waubach
Corr.adres: 6374 JCLandgraaf
Rooseveltstraat 26
De plechtige uitvaartdienst, gevolgd door de cre-
matie, vindt plaats op maandag 16 december as.
om 12.00 uur in de St.-Jozefkerk te Waubach.
Samenkomst in de kerk; geen condoleance.
Zondag 15 december wordt de overledene bijzon-
der herdacht in een eucharistieviering om 17.30
uur in voornoemde kerk. Vooraf om 17.10 uur ro-
zenkransgebed.
Netje is opgebaard in de chapelle ardente van het
St.-Gregoriusziekenhuis te Brunssum; afscheid ne-
men dagelijks tussen 17.30 en 18.30 uur.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
heven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.
Voor vervoer kerk-crematorium v.v. is gezorgd.

| ï
„Waarom al dat vechten.
Waarom al die pijn.
Je wilde hier niet weg.
Je wilde bij ons zijn.
De strijd was oneerlijk en
geheel niet terecht.
Je wilde graag nog verder,
maar verloor dit gevecht."

Wij allen hebben je mogen begeleiden in je laatste
levensdagen. Het was een grote vreugde dit in
saamhorigheid voor jete mogen doen. Je wasvoor
ons een lieve man, zorgzame vader, schoonvader,
opa, broer, schoonbroer, oom en neef. We konden
altijd op jerekenen. Wij zullen je missen.

Gerrit Haen
echtgenootvan

Riet Rossen
Hij overleed in de leeftijd van 63 jaar.

Sittard: M. Haen-Rossen
Sittard: Ger en Tiny Haen-Pieterson

Mark
Stokkem (B.): Anne-Mie en Martin

Houben-Haen
Björn
Familie Haen
FamilieRossen

6135 AH Sittard, 12 december 1991
Eisenhowerstraat 151
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op maandag 16 december as. om 13.30 uur in de
St.-Pauluskerk te Sittard-Limbrichterveld, waarna
de crematieplechtigheid zal plaatsvinden om 14.45
uur in het crematorium Nedermaas, Vouershof 1 te
Geleen.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
De dierbare overledene is opgebaard in het mor-
tuarium van het Maaslandziekenhuis te Sittard;
bezoektijden dagelijksvan 17.30 uur tot 18.15 uur.
Indien u geen kennisgeving mocht ontvangen, ge-
lieve u deze annonce als zodanig te beschouwen.

Enige en algemene kennisgeving

tEris een plaats
van ware rust dicht bij
het hart van God

Bedroefd maar met gevoelens van dankbaarheid hebben wij afscheid
moeten nemen van onze lieve vader, schoonvader, opa, vriend, broer,
zwager, oom en neef *

Arthur Horsmans
echtgenootvan wijlen

Mathilde Van den Akker
in de leeftijd van 83 jaar.

Schimmert: Jules Horsmans t
Tiny Horsmans-van Dongen
Jules

Schimmert: Joep Horsmans
Toos Horsmans-Hamers
Joyce

Oosterhout: MariaBroekhoven-Horsmans
Ad Broekhoven

Geleen: José Goessen-Horsmans
Lex Goessen
Inge

Brunssum: JanHorsmans
Wilma Horsmans-Zaad
Femke

Nuth: Tiny Souren-Eurlings
Familie Horsmans
kinderen en kleinkinderen Souren

Schimmert, 12 december 1991
Mareweg 23, 6333 BR Schimmert
De plechtige eucharistieviering gevolgd door de begrafenis zal plaatsheb-
ben dinsdag 17 december 1991 om 10.30 uur in de parochiekerk van de
H. Remigius te Schimmert.
Avondmis maandag om 19.00 uur in voornoemdekerk.
Daar wij overtuigd zijn van uw medeleven is er geen condoleren.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van Uitvaartcentrum Dae-
men Pr. Mauritslaan 5, Beek.
Bezoek dagelijksvan 18.30 tot 19.00 uur.

Enige en algemene kennisgeving

t
'n goede vriend

Dankbaar voor het vele goede dat hij ons heeft gegeven hebben wij af-
scheid genomen van

Jan (Sjeng) Webers
* 9-11-1907 t 11-12-1991

weduwnaarvan

Maria Smeets
Stem: H. Janssen-Leunissen

W. Janssen
Stem: H. Velvis

J. Velvis-Huvener
Familie Webers
Familie Smeets

Corr.-adres: Watersleijerweg 22,
6151 BD Munstergeleen
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 14december om
10.00 uur in deparochiekerk van deH. Jozefte Meers waarna aansluitend
de begrafenis op Gods Akker.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren achter in de kerk.
Heden vrijdagavond om 18.30 uur wordt de avondmis gehouden in voor-
noemde kerk.
De overledene is opgebaard in de rouwkamer van Uitvaartcentrum Dae-
men Heirstraat 41 te Elsloo-Stein.
Gelegenheid om afscheid te nemen heden vrijdagavond van 18.00 tot
19.00 uur.

t
Na een leven dat werd getekend door goedheid,
oprechtheid, eerlijkheid en eenvoud, heeft deHeer
tot Zich genomen,onze zorgzame vader, schoonva-
der, opa, zwager, oom en neef

Wim Harmsen
begiftigd met de pauselijke onderscheiding

Pro Ecclesia etPontifice
weduwnaarvan

Nelly Vangeninden
Hij overleed in de leeftijd van 72 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken na een moedig gedra-
gen lijden, in het De Weverziekenhuis te Heerlen.

Vaassen: Margo Quaedflieg-Harmsen
Ernest Quaedflieg

Kakert: Ton Harmsen
Resy Harmsen-De Liëge
Remco en Yvonne

Vaesrade: Paul Harmsen
Sylvia Harmsen-Krahmer
Cynthia

Hoensbroek: Wim Harmsen
Hélène Harmsen-Aussems
Stephanie en Dimphy

Schaesberg: Rob Harmsen
Tiny Harmsen-van denElzen
Eric
Familie Harmsen
Familie Vangeninden

6371 CG Landgraaf, 12 december 1991
Aartshertogenstraat 19
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op zaterdag 14 december as. om 11.00 uur in de pa-
rochiekerk van O.L. Vrouw van de Berg Carmel te
Schaesberg-Leenhof, waarna aansluitend de begra-
fenis zal plaatsvinden op der.-k. begraafplaats in
deKakert.
Bijeenkomst in de kerk, alwaar gelegenheid is tot
schriftelijk condoleren.
Avondwake tot intentie van onze dierbare overle-
dene, zal plaatsvinden heden, vrijdag 13 december,
om 19.00 uur in voornoemde kerk.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Moegestreden, maar dankbaar voor de vele mooie
dingenwaarvan hij in dit leven heeft mogen genie-
ten en geheel vol overgave aan de Heer, heeft na
een leven van hard werken afscheid moeten ne-
men, onze lieve vader, schoonvader, opa, zwager,
oom en neef

Ger Van Veldhoven
weduwnaarvan

Mia van den Borg
Hij overleed in de leeftijd van 70 jaar.

Uit aller naam:
Kinderen en kleinkinderen
Familie Van Veldhoven
Familie van denBorg

Landgraaf, 10 december 1991
Oude Landgraaf 144,
6373 BC Landgraaf
Ingevolge de wens van de overledene heeft de cre-
matieplechtigheid in stilte plaats gevonden op
donderdag 12 december jl. in het crematorium te
Heerlen.

i ■ r
'Irgendwann gibt es ein Wiedersehen* L
Onze allerliefste opa is niet meer. "
Bedroefd maar zeer dankbaar dat wij hem zo langlX
in ons midden mochten hebben en met respect enVA
diepe bewondering voor zijn wilskracht geven wij "
u kennis dat na een dapper gedragen ziekte in zijn
eigen vertrouwde omgeving van ons is heengegaan
mijn lieve Man, onze dierbare Pap en lieve Opa, X
ing. *
Harry Maters
echtgenoot van t»..

Elisabeth Konstanty Sj
riva*Voorzien van de h. sacramenten der zieken over-,Q'

leed Opa op 82-jarige leeftijd. i pj
Geleen: Elisabeth Maters-Konstanty 'Margraten: Martin Maters

Ingrid en Ton fra
, ,

Frank
Jacques iUwGeleen: Astrid en Jacques ordeSmeets-Maters __xc
Jacky en Bert 93-1
Math en Wendy >ste_
Harry en Imke

ïtiiFamilie Maters t
FamilieKonstanty

6164 HH Geleen, 11 december 1991 s^.
Spaubeeklaan 4
De plechtige eucharistieviering zal plaats hebben
maandag 16 december a.s. om 11.00 uur in de paro-
chiekerk Christus Koning Kluis-Geleen waarna
aansluitend de crematieplechtigheid in het crema- .
torium Nedermaas Vouershof 1 te Geleen.
Gelegenheid tot schriftelijk condoleren in de kerk l>
vanaf 10.30 uur. P
Tot intentie van onze dierbare Opa zal een avond-
mis worden opgedragen zaterdag 14 december om
19.00 uur in voornoemde kerk.
Opa is opgebaard in het mortuarium van het Maas-
landziekenhuis Barbarastraat 1 te Geleen alwaar
gelegenheid tot bezoek dagelijksvan 17.30 tot 18.30
uur.
Zij die geen kennisgeving mochten hebben ont-
vangen gelieven deze annonce als zodanig te willen
beschouwen.1 -^~

t Elizabeth Schop-
pink, 93 jaar, wedu-

we van Andreas Pee-
ters, corr.adres: Be-
lenbroeklaan 40, 6093
BT Heythuysen. De
plechtige eucharistie-
viering zal worden
gehouden zaterdag 14
december. Samen-
komst in de H. Nico-
laaskerk te Heythuy-
sen v.a. 10.00 uur waar
gelegenheid is tot
schriftelijk condole-
ren.

Vervolg
familieberichten

zie pagina 18

I 1
Na een werkzaam en liefdevol levenvoor het gezin,
dat alles voor hem betekende, geven wij met droef-
heid kennis dat, geheel onverwacht, van ons is
heengegaan, mijn lieve echtgenoot, onze zorgzame
vader, schoonvader, opa, broer, zwager, oom en
neef

Willem Simons
echtgenootvan

Tiny Mohnen
Hij overleed in de leeftijd van 73 jaar, voorzien van
het h. sacrament der zieken.

Kerkrade: H. Simons-Mohnen
Kerkrade: E. Bindels-Simons

Ceriel en Tim
F. Scharmann

Heidelberg(D.): J. Simons
Daniël en Maurice
M.Bickel

Kerkrade: M.Böhm-Simons
K. Böhm
Torn

Houthalen(B.): A. Zwakhoven-Simons
E. Zwakhoven
Benny en Mieke
Familie Simons
Familie Mohnen

6461 VM Kerkrade, 12 december 1991
Rolduckerstraat 148
De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden
op maandag 16 december as. om 11.00 uur in de
parochiekerk van de H.H. jozef en Norbertus te
Kerkrade-Rolduckerveld, waarna aansluitend de
begrafenis zal plaatsvinden op de begraafplaats
Schifferheide.
Bijeenkomst in voornoemde kerk, alwaar gelegen-
heid is tot schriftelijk condoleren.
Rozenkransgebed tot intentie van onze dierbare
overledene, op zaterdag 14 december as. om 19.00
uur in voornoemde parochiekerk.
Gelegenheid tot afscheid nemen in het streekmor-
tuarium St.-Pieterstraat 145 te Kerkrade-Chevre-
mont, gelegen op het terrein van de Lückerheide-
kliniek, dagelijks van 18.00 tot 19.30 uur.
Voor vervoer kerk-begraafplaats v.v. is gezorgd.
Zij die geen kennisgeving mochten ontvangen, ge-
lieven deze annonce als zodanig te willen beschou-
wen.

Dankbetuiging
Het is ons onmogelijk om iedereen persoonlijk te
bedanken voor het medeleven en de grote belang-
stelling die wij mochten ondervinden bij het over-
lijden en de begrafenis van onze pap en lieve opa

Andries Soons
De overvolle kerk, brieven, h. missen en bloemen
waren voor ons een grote steun en troost.
Het is fijn te weten dat pap door zovelen gewaar-
deerd werd. Wij danken u hartelijk hiervoor.

Familie Soons
kinderen en
kleinkinderen

De zeswekendienst vindt plaats op zondag 15 de-
cember 1991 om 9.30 uur in de parochiekerk van
St. Remigius te Schimmert.

_w
Bedroefd maar dankbaar voor alles wat hij v°l ,'
ons heeft betekend geven wij u kennis dat to* SU
nog vrij onverwacht van ons is heengegaan vo<J f-ti;
zien van de h. sacramenten op de leeftijd van 'jaar mijn lieve man, onze goede vader, schoon^
der, opa, broer, schoonbroer, oom en neef k, ■

Joannes Hubertus ?*
(Sjeng) Laheij £

echtgenootvan 1 V
Maria Johanna Bertrand Jj

Hulsberg: M.J. Laheij-Bertrand J^Hulsberg: JeukeLaheij t 6r<
Hulsberg: Hans en MariaLaheij-Notebor' 6y,

Audrey en Pascal f_g;
Dimitri en Eva
Kirsten ..

Hulsberg: Marijke en Math Smeets-Lahew Z*
Ingrid en Jean-Pierre
Judith, Kretienne fe

ol
Heerlen: Josen Renée Laheij-Cox

Niels Lars .
Hulsberg: Kitty'en Albert Triepels-LaheiJ '^Ralph, Ivo °«°i_

FamilieLaheij tw
Familie Bertrand v

6336 TR Hulsberg, 11 december 1991 «h
Dr. Poelsstraat 47 k
De plechtige uitvaartdienst zal plaatsvinden °' 'maandag 16 december om 11.00 uur in deparoch' JJ,
kerk van de H. Clemens te Hulsberg waarna beg1* F>f
fenis op de algemene begraafplaats Wissengrach^ %
Samenkomst in de kerk om 10.40 uur alwaar ëe lt
genheid tot schriftelijk condoleren. ~
Avondwake aansluitend avondmis zaterdag ° .*.
18.20 uur in voornoemde kerk. s f
Onze dierbare overledene is opgebaard in deroy* U
kapel van het bejaardencentrum „Panhuys" H,
Hulsberg. m%
Gelegenheid tot afscheidnemen dagelijksvan l?' \
tot 20.00 uur. tij
Wilt u indien wij vergeten zijn u een kennisgevi^ Sti
te zenden deze annonce als zodanig te bescfr" f,
wen. hI ï ';

I kDankbetuiging i
Voor de vele blijken van medeleven, zowel P,',
soonhjk als schriftelijk, bij het overlijden van o^
moeder, schoonmoeder, groot- en overgrootul^
der

Gertrud
Jasper-Kohnen

zijn wij u zeer dankbaar. \
Kinderen, klein- e"

fl \
achterkleinkinder«p \

\Hoensbroek, december 1991 , \'\
t

Uw blijken van medeleven en belangstelling, ■*.

reacties, schriftelijk en telefonisch, uw aanwe^
heid tijdens de uitvaart en de crematie van

Pierre Heidens
hebben ons getroffen en waren 'n hele steun.
Wij danken u allen hiervoor van harte.

W. Heldens-Pinke
kinderen en
kleinkinderen

Sittard, december 1991
De plechtige zeswekendienst zal worden gehoU
op zondag 15 december a.s. om 11.30 uur in de
kenale kerk van St. Petrus te Sittard. J'

Dankbetuiging ,
Voor devele blijken van medeleven bij het °^fl.den en de begrafenis van mijn dierbare man,
pap en opa

Joseph Timmerman^
betuigen wij onze dank. ;

M.G. Timmermans-StereU"1

kinderen en kleinkinderen
De plechtige zeswekendienst is a.s. zaterdag * j.
cember om 19.00 uur in de parochiekerk van a

Clemens te Merkelbeek.



woordvoerder. Het ministerie moet
220 miljoen gulden bezuinigen in
het kader van de tussenbalans. Van
de geboden 120 miljoen gulden is 30
miljoen afkomstig van WVC, terwijl
het ministerie van Financiën bereid
is een bijdrage te leveren van 90
miljoen.

Ancona rekent op steun Kamer voor PNL-besluit

WVC niet bereid tot
verdere concessies Minister d'Ancona heeft haar aan-

bod voor een afkoopsom overigens
nog niet ingetrokken. Zij heeft de
provincies in overweging gegeven
er nog eens goed over na te denken.

De WVC-woordvoerder kon niet
zeggen hoelang het aanbod nog
geldt. d'Ancona moet echter uiter-
lijk 31 december van dit jaar de
overeenkomsten over de PNL/ISP-
subsidies hebben opgezegd. Anders
kan de door haar aangekondigde
maatregel pas in 1994 ingaan, wat
WVC 56 miljoen gulden zou kosten.

WVC heeft absoluut geen geld voor
een hogere afkoopsom, zegt de

Niet hoger

Bovendien zouden de provincies de
afkoopsommen nog deze maand,
een jaarvoor het ingaan van de be-
zuiniging, krijgen, merkt de WVC-
woordvoerder op. Daardoor kunnen
zij rente-inkomsten kweken en heb-
ben zij in de visie van het ministerie
voldoende tijd te bekijken hoe zij
de gevolgen van de bezuinigingen
het beste kunnen opvangen.

tünister was tijdens het overleg. feen enkele verdere concessieteid. Een woordvoerder van WVC

'N HAAG - De provincies wijzen
door minister d'Ancona geboden

tQopsom echter als volledig on-
er- fll_,aardbaar van de hand. Volgens; Groningse cdk Vonhoff moeten
1 PNL/ISP-subsidies nog mini-
ty **1 tot 1995 gehandhaafd blijven,

'dat moment, als het regionaal
voor economisch

*akke' regio's afloopt, kan over
*> afkoopsom of gefaseerde af-UW van de PNL/ISP-subsidies
°fden gesproken. Dit voorstel zouJjicona alleen al over de jaren
'3-1994 112 miljoen gulden extra'sten.

laat weten dat het ministerie bij de
aan de provincies geboden compen-
satie al een stuk verder gaat dan
gebruikelijk is. Bij bezuinigingen
op zaken als jeugdhulpverlening en
bejaardenzorg bijvoorbeeld gaat
WVC veel minder ver.

De kwestie zal volgende week tij-
dens de behandeling van de begro-
ting WVC 1992 in deTweede Kamer
aan de orde komen. d'Ancona heeft
yolgens Vonhoff laten weten op
steun van de Kamer voor het doorhaar ingenomen standpunt te reke-
nen. Ook de provincies rekenen op
steun van de Tweede Kamer.

De aankondiging van zijn vertrek is
geen verrassing. Dit jaar sukkelde
Pennings zodanig met zijn gezond-
heid dat hij al geruime tijd geen
raadsvergaderingen meer kon bij-
wonen.

SITTARD - De nestor van de Sit-
tardse gemeenteraad, Vie Pennings
(87), stapt binnenkort op. Hij heeft
per 1 februari 1992 gevraagd het
raadslidmaatschap te beëindigen.
Pennings was vanaf december 1949
onafgebroken raadslid in Sittard.

MAASTRICHT - Het ziet er naar
uit dat Maastricht begin volgend
jaar kan overgaan tot het formeren
van een zogenaamde stadswacht,
een dienst die in samenwerkingmet
de politie toezichthoudende en in-
formatieve werkzaamheden zal ver-
richten zonder evenwel over opspo-
ringsbevoegdheid te beschikken.

Een ingesteld onderzoek heeft tot
de conclusie geleid dat het oprich-
ten van een dergelijke dienst in
Maastricht haalbaar is, mede in het
raam van sociale vernieuwing. Een
definitief besluit over het opstarten
van het project is echter afhankelijk
van een 'strategie-discussie' die in
januari aanstaande zal plaatsvin-
den.

Het is de bedoeling stadswachten in
te zetten om burger en bezoek weg-
wijs te maken en in preventief op-
zicht mee te werken aan het tegen-
gaan van onveiligheid en vervui-
ling. Ofschoon hun werkterrein
voornamelijk in de binnenstad zal
liggen, kunnen stadswachten ook
worden ingezet bij activiteiten van
buurtraden of buurtbeheer. In meer
algemene zin krijgen zij ook een ad-
viserende en ondersteunende taak
naar de gemeente toe.

Bij de werving denkt de gemeente
vooral aan oudere en langdurig
werklozen, herintreders, vrouwen
en gedeeltelijk arbeidsongeschik-
ten. Alvorens op straat te worden
ingezet, krijgen de stadswachten
een speciale opleiding.

'Moordend tempo moet vertraagd worden '

KOV wil sabotage
schaalvergroting

Van onze verslaggever

JERLEN - De Katholieke
'jderwijs VakorganisatieKOV
j?* dat haar leden de door mi-per Ritzen gewenste veran-
Mgsprocessen in het onder-
is vertragen, door bijvoor-

via de medezeggenscha-
,aden acties te ondernemen'gen hun schoolbestuur. KOV-
"°rzitter Cees van Overbeek

deze oproep tot sabotage
op de jaarvergadering

veldhoven van de onderwijs-
l^d, deel uitmakend van de
zV- „Het moordende tempo

schaalvergrotingen en an-
fe operaties heeft desastreuze

aldus Van Over-
„mensen draaien door."

" Het Academisch Ziekenhuis Maastricht was gisteren het decor voorfilmopnamen voor
de nieuwe drama-serie van de KRO, Plantage Allee. John de Mol Produkties filmde op
verpleegafdeling 4D een aantal scènes die in oktober 1992 op het scherm komen. De Maas-
trichtenaar Guido Pieters regisseert de serie die zich in Limburg afspeelt en die handelt
over de verwikkelingen tussen twee families. De opgenomen scènes gaan over een meisje
dat door een dronken automobilist wordt aangereden. Ze komt in tiet AZM terecht waar
ze uiteindelijk zal overlijden. Ten tonele verschijnen onder andere de betrokken automobi-
list en.de ouders van het meisje. Foto: frits WIDDERSHOVEN

" Vic Pennings (87).

Oudste raadslid van
Nederland stapt op

Vie Pennings was bij de verkiezin-
gen telkens een grote stemmentrek-
ker voor de stadsparij Nieuw Sit-
tard. Hoewel hij de laatste keren
steeds als lijstduwer fungeerde,
haalde Pennings ook bij de vorige
gemeenteraadsverkiezingen in 1990
nog altijd ruim 450 voorkeurstem-
men binnen.

onvrede de overstap van CDA naar
Nieuw Sittard en kwam daar hoger
op de lijst te staan, maar niet hoog
genoeg om een zetel te halen.

"JJt Overbeek somde de reeks ver-keringen op die minister Ritzen?? 1 augustus van het volgende
wil hebben. DanJZ1 het formatiebugetsysteem,

veel scholen in financiële
o e üijkheden komen, dan moetenJjderden fusies in allerlei soorten
1(Terwijs verwezenlijkt zijn en dan

het project Weer Samen NaarZ*ool vorm gekregen hebben. Dat
«te onderdeel, waarmee Ritzen

t sPeciaal onderwijs wil ontlas-
heeft van de KOV, met 7000

J\n relatief sterk vertegenwoor-
(F 'n Limburg, de laagste priori-

gekregen.

Penders kandidaat
fractievoorzitter EP

de A 2 naar Randwyck.
Voor het overige ver-
keer op de autowegont-
stond daardoor een file.

Met loopbruggen
over de autoweg

|j oeperken ons in eerste ïnstan-l°t de hoognodige actie in het
(J* van het formatiebugdetsys-

zei Van Overbeek, die meertracht vroeg voor de 'culturele
$~ iag' die de veranderingen verei-
ken de onderwijskundige wijzi-
i( =en. Zolang die aandacht er nietL aad de KOV haar leden aanU>zarner te gaan lopen. „Want er

misbruik gemaakt van onze(jt. Overal in het onderwijs raken
V ~en in de knel en die opeen-
% inS van negatieve effecten
*en we niet."

Samen met het provinciaal bestuur,
is de Limburgse welzijnssector ver-,
ontwaardigd over het voornemen
van de minister om in hetkader var*
de bezuinigingen een jaarlijkse sub-
sidie van 34 miljoen gulden te"
schrappen. Limburg ontvangt dit
bedrag op grond van een eertijds na
de sluiting van de steenkolenmij-
nen met het rijk gesloten overeen-
komst in het kader van het Perspee-"
tievennotabeleid (PNL) ten behoe-i
ve van het herstructureringsgebied.

i De enorme loopbrug werd gisteren afgeleverd op het universiteitsterrein.
Foto: FRITS WIDDERSHOVEN ABP nog niet

akkoord met
Rodamco

Pennings zal in februari worden op-
gevolgd door Bertha Wagemans-
Maas uit het Sittardse kerkdorp Ei-
nighausen. Zij maakte vorig jaaruit

Meer dan 800
welzijnswerkers
naar Den Haag

ROERMOND - Meer dan 800 boze
Limburgers hebben zich al aanger
meld op het actie-adres „Houdt
Limburg Bovengronds" om komen-
de maandag in Den Haag te demon-
streren tegen het beleid van minis-
ter d'Ancona van welzijn, volksge-
zondheid en cultuur.

Ondanks zijn langdurig lidmaat-
schap kreeg Pennings nooit de kans
om wethouder te worden. In 1985
liet hij openlijk weten dat hem een
wethouderszetel toekwam, maar
binnen zijn eigen fractie werd zijn
kandidaatstelling niet gesteund.

DEN HAAG - De CDA-Europarle-
mentariër J. Penders uit Maastricht
is kandidaat voor het fractievoorzit-
terschap van de Europese Volk-
spartij (EVP), de christen-democra-
tische fractie in het Europees Parle-
ment. Deze fractie wordt momen-
teel voorgezeten door de Duitse
CDU'er Klepsch, die in januari vol-
gend jaaraftreedt.

MAASTRICHT - Op
het universiteitsterrein
naast het academisch
ziekenhuis in Maas-
tricht is gisteren de
laatste van twee im-
mense loopbruggen af-
geleverd die straks de
toegang moeten verge-
makkelijken tot het
onderwijsgebouw van
de faculteiten genees-
kunde en gezondheids-
wetenschappen. Beide
bruggen zijn meer dan

55 meter lang en circa
vier meter breed en
worden op een hoogte
van eveneens vier me-
ter overluifeld. Zij zul-
len dienen ter over-
brugging van het
maaiveld en het zogehe-

Had de eerste loopbrug
afgelopen dinsdag de
obstakels rond de Euro-
top goed kunnen om-
zeilen, een 'verlopen'
vergunning leidde gis-
teren by de aflevering
van de tweede brug tot
een confrontatie met de
politie.

ten 'niveau I.
De stalen constructies
werden elk in drie de-
len aangevoerd. Met de
haven in zicht ontston-
den enkele problemen
toen het transport de
afrit moest nemen van

HEERLEN - Dë raad van be-
stuur van het ABP heeft giste-
ren na een lange dag vergade-
ren nog geen beslissing
genomen over de samenwer-
king met het Rotterdamse
vastgoedfonds Rodamco. De
onderhandelingen worden nog
voortgezet, aldus een woord-
voerder van het ABP. Over de
punten waarovernog menings-
verschillen bestaan, wilde hij
nietskwijt

Penders (52) is door het tiental
CDA'ers binnen de EVP-fractie
aangemeld voor de post van fractie-
leider. Sinds 1979 is Penders lid van
het Europees Parlement. Bij de laat-
ste verkiezingen van dat parlement
was hij lijsttrekker. Penders houdt
zich voornamelijk bezig met inter-
nationale zaken en vrede en veilig-
heid.

Dochters van
Glasmy failliet
iJjSTRICHT - De rechtbank inslicht heeft gisteren de bedru-
ip yiasbouw Heerlen BV, DeltayjJPhes BV en Glashandel van St.
fje failliet verklaard. Het waren,f | °chterbedrijven van het eer-|^ 1 gefailleerde Heerlense bedrijffny. De drie bedrijven verkeer-. surséance.

Hoge eisen voor roofoverval
postkantoor Koningsbosch

Wanneer het voornemen van de mi-;
nister doorgaat, betekent dit een
verhes van 600 arbeidsplaatsen,
vooral in de sectoren cultuur en
maatschappelijk werk. Het provin-i
ciaal bestuur van Limburg heeft al
laten weten dat twee musea in
Kerkrade en Venlo niet kunnen
doorgaan als de PNL-subsidie ver-
valt.

guldens na opgemaakt te zijn aan
een reis naar Torremolinos ('om af
te kicken en zo een nieuw leven te
beginnen') en waarschijnlijk grote
hoeveelheden alcohol en drugs.

ROERMOND - Officier mr J.Droe-
sen eiste gisteren tegen de 36-jarige
A.S. en de 33-jarige H. de B. uit
Kerkrade respectievelijk 6 en 4 jaar
onvoorwaarwaardelijke gevange-
nisstraf voor hun gewapende over-
val op het postagentschap in Ko-
ningsbosch van 6 september dit
jaar.

Het Ligt echter voor de hand
dat met name wordt gesproken
over de prijs die het ABP moet
betalen voor de specialeaande-
len Rodamco waarmee de sa-
menwerking wordt bezegeld.
Rodamco heeft een nieuw
soort aandelen gecreëerd waar-
mee het fonds aantrekkelijker
wordt voor institutionele be-
leggers als het ABP en het
pensioenfonds voor de gezond-
heidszorg PGGM. Bedoeling
van de samenwerking tussen
ABP en Rodamco is dat de
laatste in opdracht van de eerst
gaat investeren in buitenlands
vastgoed.

De raadsman van A.S., die niet be-
greep hoe een gevangenisstraf van
zes jaar de problemen van zijn
cliënt kon oplossen, pleitte voor een
voorwaardelijke straf en verplichte
behandeling in een afkickkliniek.
Uitspraak is op dinsdag 24 decem-
ber.

alarmpistool tegen het hoofd en zei
in het Duits 'Dies ist ein Überfall'.
Door Duits te spreken dachten ze
de mensen te misleiden. Op dat mo-
ment kwam er een viertal mensen
de zaak binnen die door H. de B.
gedwongen werden in een apart ka-
mertje plaats te nemen onder be-
dreiging van eveneens een alarm-
pistool.
De eigenaar van het postagentschap
wist zijn kalmte te bewaren en nam
de zaak luchtigjes op, evenals de
binnengekomen mensen waarvan
er een uitriep 'ach, jij ook hier?'

De Officier van Justitie: „Het is aan
deze koelbloedigheid te danken dat
de zaak niet is geëscaleerd.
De kluis kon vanwege een tijdme-
chanisme pas na tien minuten open.
Nadat deze uiteindelijk geopend
was gingen de daders er met ’46.000gulden vandoor.
Het was aan de burgerplicht van
een getuige te danken dat het twee-
tal, zij het na verloop van tijd, in de
kraag gegrepen kon worden. Bij
toeval zag de man dat de nummer-
platen gewisseld werden. Hij gaf
deze vreemde bezigheid aan bij de
politie.
Het geld bleek op enkele duizenden

Hoewel het aandeel van beide reci-
divisten in de roofoverval eender
was kreeg A.S. een hogere straf om-
dat hij op dat moment nog geen
maand uit de gevangenis was. Hij
had drie jaar gezeten voor afper-
sing. Volgens de officier eenzelfde
soort vergrijp.
Ook H. de B. had een strafblad
maar voor minder serieuze vergrij-
pen, zo oordeelde de officier.

(ADVERTENTIE)

Puur maeerLimousin
rundergehakt

(\iUi\=s)V VU
\^oocvt^^^^^m \ Alléén

*^^ ■ B^ geldigop

AHelekilo 4&9ü-nu^_____^9|i3dS.&i|
Ambachtelijke slagerijen van

janlinders
't Allerbeste voor 'n vriendelijke prijs.

Beide verdachten besloten uit geld-
nood, de een als gevolg van zijn
heroïneverslaving, de ander door
zijn alcoholverslaving ('minstens zo
erg' vond zijn raadsman) het post-
agentschap van Koningsbosch te
beroven. Met een pas gekochte auto
die ze van gestolenDuitse nummer-
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elkaar de zaak binnen. A.S. hield de
eigenaar een (naar later bleek)
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Het liefst wil Dales met ingang van
de komende cao-ronde (die rond
april volgend jaar met een nieuwe
cao moet worden afgesloten) van
start gaan. De centrales zijn vier-
kant tegen zon snelle gang van za-
ken, omdat er nog veel niet is gere-
geld, zo lieten ze onmiddellijk
weten in een reactie op het gisteren
gepubliceerde voorstel van Dales.

De bonden zijn vooral geïrriteerd
over de wens van Dales om al op 15
januari 1991 in één klap het overleg
over de inhoud van het sectormodel
af te ronden, waarbij ze een uit-
spraak wil over het voorstel in zijn
totaliteit.

vergelijkbaar werk in de markt»
tor.
De acht sectoren waarin uitein'
lijk over alle arbeidsvoorwaard
decentraal zal worden onderh'
deld zijn: rijk, defensie, onden*1
politie, rechterlijke macht, geme*
ten, provincies en waterschappen
Het is Dales' bedoeling om te be|
nen met gedecentraliseerd ovefl
over salarissen en algemene 'beidsduur. Pensioenen, vut en !
ciale zekerheid blijven voorlot
centraal geregeld. Tot grote irrita1
van de bonden kondigt Dales
haar laatste voorstel een aanzieP
ke verbreding in de discussie al
door per 1 april 1993 een drasti9
andere opzet van het wachtgeld('
ww voor ambtenaren) aan de dcc*
tralisatie te koppelen.

Dales stelt voor per die datum'wachtgeldregeling om te vorin 1
tot een regeling die gelijk is aan j
minder gunstige ww in het bedrij'
leven. In de acht bedrijfstakfc'
mag dan over bovenwettelijke 3*
vullingen worden gepraat.

Door de omvangrijke 'overheid'
met haar 700.000 werknemers op te
delen in acht sectoren, ontstaat de
mogelijkheid om in de arbeidsvoor-
waarden de bijzondere, eigen situa-
tie binnen een bedrijfstak tot uit-
drukking te laten komen. Dan kan
bij voorbeeld rekening worden ge-
houden met de situatie op de ar-
beidsmarkt en met de betaling voor

Het rapport bevat ook een hoo'
stuk over bijwerkingen van het V
ken. Volgens de onderzoekers #
ernstige complicaties uiterst ze'
zaam.

HEERLEN - Er is voldoendereden
om de Nederlandse chiropractoren
serieus te nemen. Dat is de conclu-
sie van een onderzoek naar chiro-
practie, dat aan de Universiteit van
Limburg is verricht. Volgens de on-
derzoekers zijn chiropractoren ech-
te professionals die vaak met chro-
nische, uitbehandelde patiënten te
maken krijgen. Maar of ze veel voor
hun patiënten kunnen doen is nog
onduidelijk. De eerste resultaten
echter beloven wel iets voor de toe-
komst.

Chiropractoren moeten
serieus genomen worden

land een degelijke opleiding get^
vergelijkbaar met die van artsen-1
Chiropractoren hechtenveel bel*
aan röntgendiagnostiek met ei|'
apparatuur. De Limburgse ond'
zoekers zetten vooralsnog vraaf?
kens bij dezepraktijk, hoewel n3<*
onderzoek aanbevolen wordt.

In Nederland zijn krakers vaak art-
sen met een aanvullende opleiding.
Een aparte groep vormen de chiro-
practoren. Zij hebben in het buiten-

3 1/2 jaar cel
geëist tegen

etalagerammer

In het buitenland zijn de chirop^
toren al lang geaccepteerd als jj
zelfstandige beroepsgroep. In »*
derland is het nog niet zover.

Veel mensen hebben klachten die
veroorzaakt worden door hun wer-
velkolom. Een onomstreden thera-
pie voor dergelijke rug- en nek-
klachten bestaat er niet. De zoge-
naamde krakers manipuleren de
stand van de wervelkolom met spe-
cifieke handgrepen.

Iets minder
winst voor
Bouwfonds

STEIN - Het Bouwfonds Limburg-
se Gemeenten heeft in 1991 iets
minder winst behaald dan in 1990.
In plaats van 33 miljoen gulden
(1990) bedraagt de winst dit jaar 32
miljoen gulden. Dat werd gisteren
bekendgemaakt op de vergadering
van het algemeen bestuur.

ROERMOND - Als leider van &
groepje van vijf mannen, verda'
van winkelinbraken in Midd^Limburg stond gistermiddag .
30-jarige H.H. uit Meerssen voor
Roermondse rechtbank terecht.
De officier van justitie mr. J. ElaJeiste tegen hem 3,5 jaar onvo
waardelijke gevangenisstraf. v
gens mr. Eland gaf H. leiding *het rammen met behulp van au*j
van etalagesvan winkels waarui1
verdachte en zijn compagn0.
waardevolle goederen hebben j
stolen. De verdediger bepleitte v
mentie.
Uitspraak 24 december.

Toch is er volgens directeur mr M.
Lemmens reden tot tevredenheid.
De winst is wel lager, maarkwalita-
tief beter dan in 1990, als gevolgvan
diverse maatregelen. Voor het vier-
de achtereenvolgende jaar krijgen
de Limburgse gemeenten een win-
stuitkering van 25 miljoen gulden.

Run op kaartjes
Earring-concert
GELEEN - Het concert dat M
derlands oudste en nog aIM
populairste rockband Goldf
Earring morgenavond in de ö*
leense Hanenhof geeft, is m^,
dan uitverkocht. Woordvoers^Marij Somers van het organis^
rende Buro Pinkpoß liet gister^
weten dat alle ruim 1500 entref
kaartjes in een mum van tijd <*
deur uit waren. „Spijtig dat *niet meer fans in kunnen, w.
de telefoon hier blijft maar r'JJ,
kelen. Verbazingwekkend eigen
lijk, die populariteit van eÊ v

Nederlandse band die al zo la1*
bestaat en hier al zo vaak te zJÊ
is geweest." J

De Golfoorlog had niet zon negatie-
ve invloed op de hypotheekmarkt
als eerder dit jaarwerd gevreesd. Er
werd dit jaar voor 250 miljoen gul-
den aan hypotheken verstrekt, 14
miljoen meer dan vorig jaar. Vooral
in de markt voor hypotheken met
gemeentegarantie wist het Bouw-
fonds verloren terrein terug te win-
nen. Het Bouwfonds heeft bijna 40
procent van de Limburgse markt
voor dergelijke hypotheken in han-
den. In 1990 was dat minder dan 20
procent.

Stichting Kunst en Cultuur Limburg boos op WVO

Krachtig protest
tegen bezuinigingen

'hun baan verliezen. Dit valt a ?
luut niet te rijmen met het uitg3 J
punt dat U de kunsten tegen bey
nigingenwil beschermen,' aldfs
KCL-bestuur.

HEERLEN - In navolging van het
provinciebestuur, het Limburgs
Symfonie Orkest en enkele Lim-
burgse schouwburgdirecteuren
heeft ook de stichtingKunst en Cul-
tuur Limburg (KCL) aan minister
d'Ancona haar ongenoegen kenbaar
gemaakt over de voorgenomen be-
zuinigingen. 'Het Bestuur van de
Stichting Kunst en Cultuur Lim-
burg is woedend en protesteert
krachtig tegen de bezuiniging ter
hoogte van 34 miljoen gulden,' zo
staat te lezen in de open brief van
het cultureel ondersteuningsinsti-
tuut.

Afbraakbeleid
Ook vraagt het bestuur aand^
voor de eigen situatie. Door de fl
gekondigde PNL-maatregel zaL^_
helftvan het personeel van het .$
Kunst en Cultuur moeten V°T fl
ontslagen. Door de plannen v^o_>f
minister wordt er op onverantw
de wijze gekort op middelen *mee de noodzakelijke social
culturele opbouw van de regio^
wezenlijkt wordt. Een afbraa a
leid, oordeelt KCL, dat ten * jü
gaat van voorzieningen die l ot',
Randstad overeind gehouden
den.

Zoals bekend zijn de bespreki>\.<,t-
-over de PNL-gelden gisteren
gelopen.

De brief vervolgt met een opsom-
ming van plaatsen en instellingen
die direkt door de plannen worden
getroffen. 'Het totale aandeelvan de
cultuursector bij de aangekondigde
bezuinigingen ligt op ruim vier mil-
joen gulden. Dit betekent dat reëel
gezien alleen al in de professionele
ondersteuning en uitvoering van de
kunst- en cultuursector 61 mensen
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Daar het ons onmogelijk is eenieder persoonlijk te
bedanken voor de vele blijken van medeleven die
wij mochten ontvangen tijdens het overlijden en
de begrafenis van onze lieve moeder, oma en over-
grootoma

Tien
Lövenich-Frusch

betuigen wij u hierbij onze oprechte dank.
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden
op zondag 15 december a.s. om 11.30 uur in de pa-
rochiekerk Onze Lieve Vrouw van Altijddurende
Bijstand teKunrade.

Dankbetuiging
Voor de door u betoonde deelneming na het
overlijden van onze lieve broer

Jo Geurtsen
betuigen wij onze oprechte dank.

Familie Geurtsen

De zeswekendienst wordt gehouden op zon-
dag 15 december om 10.00 uur in de paro-
chiekerk te Klimmen.

HAAG - Minister Dales van Binnenlandse Zaken wil gro
haast maken met het opdelen in acht sectoren van het nu n<
centrale cao-overleg voor de 700.000 ambtenaren in ons lan
Bovendien wil ze de aanpassing (lees: verslechtering) van <ambtelijke ww-uitkeringen aan de ww in de marktsector erD
betrekken, tot woede van de ambtenarencentrales.

Een jaar geleden moesten we afscheid nemen van
onze onvergetelijke man, vader, schoonvader,
schoonzoon, schoonbroer en broer

Bert Dierks
Voor uw steun in het afgelopen jaar willen wij u
nogmaals hartelijk bedanken.
De eerste jaardienst voor Bert zal worden gehou-
den op donderdag 19 december om 19.00 uur in de
parochiekerk van het H. Hart van Jezus te Nieu-
wenhagerheide.

Truus Dierks-Schormans enkinderen

Langs deze weg willen wij iedereen hartelijk be-
dankenvoor de belangstelling bij het overlijden en
de uitvaart van onze lieve moeder, schoonmoeder
en oma

Maria Sibilla Dicteren
Kinderen, klein- en
achterkleinkinderen

De plechtige zeswekendienst zal gehoudenworden
op zondag 15 december a.s. om 11.00 uur in de
H. Dionysiuskerk te Schinnen.

tßie Veenhof, oud 77 jaar, weduwe van Bèr Bon-
gers. 6211 LS Maastricht, Abtstraat 14b. De uit-

vaartdienst zal plaatsvinden op zaterdag 14 decem-
ber om U.OO uur in de basiliek van St. Servaas,
Vrijthof, Maastricht. Condoleren in de kerk vanaf
10.40 uur.

Bonden woedend over voorstel wachtgeldet

Dales betracht spoed
met cao ambtenaren



fteeds vanaf de jaren zeventig
gorden in Noord-Limburg be-halve volvelds ook in kassen

Overigens heeft Jo Peeters reden
°m te lachen. Hij ontwikkelde

weliswaar weinig orthodox,
"Haar bijzonder productief teelt-
systeem dat school maakt.

;ißetere prijzen nog dan vorigJaar", lacht Jo Peeters (57). Hij
schrijft dit toe aan de EuropeseTop die momenteel in Maas-
tricht wordt gehouden. „Wellicht
dat de prijzen vóór Kerstmis nog
bullen aantrekken." Stookteelt

asperges geteeld. Peetvaders van
deze geforceerde aspergesteelt
zijn oudere tuinders die geen be-
drijfsopvolger hadden en daar-
om hun bedrijf afbouwden. Ze
legden de aspergesbedden aan,
volgens het klassieke patroon.
Het beoogde doel werd pro-
bleemloos bereikt. De asperges
konden weken eerder worden
gestoken dan volvelds.

Volgens Jo Peeters, die in 1962
de kas van zijn vader had geërfd,
moest de oogst met stoken geen
weken, maar maanden kunnen
worden vervroegd. Om een
stookteelt echter rendabel te
kunnen maken, zou de grond be-
ter moeten worden benut. Hij
legde daarom de wortelstokken

Zaten de betere sorteringen vori-ge week nog iets boven drie tien-
tjes per kilo, gisteren zaten ze
daar net iets onder. Voor stuk-ken asperges werd nog 7,40 gul-
den per kilo betaald.

Roomwit
Doordat de bedden 70 centime-
ter hoog zijn en de geulen tussen
de bedden 70 centimeter laag,
kunnen de asperges op tafel-
hoogte worden gestoken. Ook
hoeven de stengels niet met de
vingers te worden vrij gemaakt.
Jo Peeters laat de asperges tot 20
centimeter boven de bedden
groeien. Normaliter zouden ze
daardoor verkleuren. Maar door-
dat hij de bedden met tunnels

van zwarte folie heeft overkoe-
peld, blijven de asperges room-
wit.

Peeters: „Het systeem verhoogt
de oogstprestatie. Mijn vrouw en

ik steken vlot 40 kilo per uur.
Dat is het vijfvoudige van wat
goede stekers volvelds oogstten.
De productie is het drie- tot vier-
voudige. Volvelds bedraagt zij
7.000 tot 10.000 kg. per ha. Wh'

komen aan een productie van
30.000 kg. per ha."
Het totale aspergesareaal van Jo
Peeters omvat 8.000 m2. Hiervan
ligt 2.500 m2onder glas. De bed-
den buiten komen eerst in maart

in productie. Nog altijd een
maand eerder dan de eerste
asperges van de vollegrond.
„Daarom kunnen wij het ons
permitteren om in de zomer
niets te doen", lacht Jo.

DOOR BENTI BANACH knop te bedienen, maar na ver-
loop van tyd kunnen ze met het
hele toetsenbord overweg."

CNV en STCL hebben vijftien
proefkonijnen gevonden, waar-
onder ook enkele huisvrouwen.
„Mijn kleindochter van twaalf
heeft al computerles op school.
Ik wil daarover mee kunnen pra-
ten", zo motiveert een cursiste
haar deelname aan de cursus.
„Ik vind het belangrijk om er iets
van af te weten. Maar het is niet
altijd even makkelijk. Want het
is onbekend", verklaart een
tweede deelneemster.

Kleindochter

'Merendeel heeft knoppenangst'
Proefcursus telematica voor senioren in Heerlen van start

HEERLEN - We leven ineen wereld die in toene-
mende mate wordt gedic-
teerd door pincodes, cijfer-
combinaties en pasjes, of
toet één woord: automatise-
ring. Voor een grote groep
Mensen rijdt de automatise-
fingstrein dikwijls te snel:
de senioren. In Heerlen is
daarom een proefcursusvan start gegaan om deze
Mensen - ruim een kwartvan de bevolking in de Oos-
telijke Mijnstreek - bewust

maken van de 'vooruit-gang. Het is de eerste tele-
toatica-cursus voor senio-ren in Nederland.

DOOR ROY PETERS

le, individuele begeleiding no-
dig."

Bonen, alcohol
en galstenen

" Carel Thijs: „Matig alcoholgebruik vermindert kans op
galstenen." Foto: FRITS WIDDERSHOVEN

" Ouderen leren omgaan met computers tijdens de proefcursus telematica.
Foto: CHRISTA HALBESMA

;.De senioren hollen net voor de
jongere mensen uit die toch wel
kennis maken met de verander-
den in de maatschappij. De

kunnen zich er echter
"og net aan onttrekken, omdat
j* niet echt hoeven", aldus BertJiendriks. Hendriks is werkzaam
£. de Stichting Technologie
Centrum Limburg (STCL) en is

coördinator verbonden aanac cursus 'Telematica voor se-nioren.
{?e cursus is ontstaan op initia-
le* van de CNV, de christelijke
vakcentrale. Piet Booij van de

vertelt over de voorge-
schiedenis van de cursus. „De
?phniek gaat onverdroten voort,

past zich niet aan de mensen
*an. Wij hebben bij de CNV ge-
kerkt dat onze leden vervreemd-en van de ontwikkelingen in de

Ze raakten op
bepaalde manier gehandi-

J»Pt. De CNV-Limburg heeft
het plan ontwikkeld

?°r deze proefcursus voor se-toren. De provincie Limburg
jjad daar wel oren naar. Wij kwa-

en het eerst in de provincie

Computercursussen voor senio-
ren zijn geen unicum meer. Op
diverse plaatsen kunnen oude-
ren leren omgaan met diverse
computerprogramma's. De tele-
matica-cursus is daar niet op ge-
richt. „Met dezecursus willen we
senioren bewust maken van de
maatschappelijke ontwikkelin-
gen. ledereen komt er namelijk

Pincode?
Hij noemt als voorbeeld «de tele-
foonkaart: „Als je vroeger vier
telefooncellen op een rij had
staan, dan kon je in alle vier te-
recht met kwartjes. Nu heb je
voor de meeste cellen een tele-
foonkaart nodig." „Ik stond
laatst bij het postkantoor achter
een oude mevrouw", vult Piet
Booij aan. „Zij gaf een cheque en
haar pasje aan deman achter het
loket en vroeg om 150 gulden.
De man haalde haar pasje door
het apparaat en ze moest haar

pincode intikken. De vrouw
snapte het niet. 'Hoezo pincode?
Die weet ik niet. Die moet u toch
weten, ik heb hem van u gekre-
gen. We willen de mensen hier
zeggen: 'Accepteer deze ontwik-
keling nou!'."
Piet Booij noemt de cursisten
letterlijk proefkonijnen. De deel-
name aan de zes lesdagen is dan
ook gratis. Zelfs de reiskosten
van de deelnemers worden ver-
goed. De meesten van hen zijn
onbekend met de automatise-
ringswereld. 'Knoppenangst'
hebben zij volgens Bert Hen-
driks: „Ze beginnen eerst één

mee in aanraking", aldus Bert
Hendriks.

met een dergelijk idee. Limburg
heeft daar 75 duizend gulden
subsidie tegenover gesteld", al-
dus Booij.

Binnenkort wordt de cursus geë-
valueerd met de cursisten. Bert
Hendriks weet nu al dat er meer
rekening gehouden zal moeten
worden met de hoeveelheid the-
orie, met de snelheid van kennis-
overdracht en de koppeling tus-
sen theorie en praktijk. Piet
Booij verwacht dat met deze eva-
luatie de meeste gemeente-amb-
tenaren overtuigd zullen raken
en meer telematica-cursussen
gaan opstarten.

De cursus is in de vorm zoals hij
in Heerlen gegeven wordt uniek
voor Nederland. Het is de bedoe-
ling dat de proefcursus uiteinde-
lijk zal leiden tot een wijd ver-
takt net van cursussen in allerlei
gemeentes. Dat was ook de re-
den voor de provincie de proef-
cursus te subsidiëren. Booij:
„ledere gemeente zou een cursus
als deze op moeten nemen in
haar welzijnsplan en subsidie
moeten geven aan deorganisatie
die zon cursus geeft. Momenteel
heeft nog geen enkele plaats
daarop ingespeeld."

De meerderheid is het erover
eens dat de hoeveelheid informa-
tie die wordt overgedragen
enorm is. Het leren gaat dan ook
met vallen en opstaan. „Jij ver-
geet iedere keer op 'Enter' te
drukken", maakt een cursiste
duidelijk aan haar mannelijke
collega.

Grote belangstelling voor conferentiedag in Sittard

'Mijn kind is autistisch'
Het 'TEACCH'-programma gaat
uit van een omgeving die is aan-
gepast aan de handicap van het
autistisch kind, met een sterk in-
dividuele zorg waarin de ouders
een centrale rol spelen.

MAASTRICHT - „Ik raad
U dringend aan, met die
galstenen van U, geen drup-
pel alcohol meer te drin-
ken." „Maar waarom toch
dokter? Het 'spreekwoord
zegt: de druppel holt de
hardste steen uit."
Met deze stelling begint het
proefschrift van Carel Thijs
(34), 'Risicofactoren voor
galsteenziekte', waarop hij
donderdag 19 december
promoveert aan de Rijks-
universiteitLimburg.

In Nederland heeft één op de
twintig volwassen mannen gal-
stenen, bij vrouwen ligt dat per-
centage met vijftien procent nog
hoger. De helft van deze groep
heeft er daadwerkelijk last van
en vraagt om medische hulp. De
galsteenoperatie staat dan ook
stevig genoteerd in de top tien
van heelkundige ingrepen.

Ondanks enkele tientallen on-
derzoeken in binnen- en buiten-
land is er over de oorzaken van
galstenen bitter weinig bekend.

„Toen ik enkele jaren geleden
met dit onderzoek begon, viel
het me op dat eerdere onder-
zoeksresultaten elkaar vaak te-
genspraken. Wel werd algemeen
aangenomen dat vooral zwanger-
schap en de pil het ontstaan van
galstenen bevorderden," zegt Ca-
rel Thijs in zijn werkkamer vlak-
bij het Vrhthof. „Mijn resultaten
geven een ander beeld. Slechts
in de eerste vijf jaren na een
zwangerschap is er een verhoog-
de kans op galstenen, daarna
neemt het risico aanzienlijk af.

Eerdere onderzoeken hielden
geen rekening met het tijdelijke
effect van zwangerschap op gal-
stenen." En de pil? „Doordat in
de loop der tijd depil steeds lich-
ter van samenstelling is gewor-
den, is het gebruik hiervan

Voor mensen die graag een
glaasje lusten, heeft Carel Thijs
in ieder geval wel goed nieuws.
Matig alcoholgebruik vermin-
dert de kans op galstenen. Alco-
hol verhoogt de zogenaamde
HDL-waardevan het cholesterol,
en die HDL-waarde is een be-
scherming tegen galstenen.
„Maar dan praat ik echt over niet
meer dan één a twee glazen per
dag. Het heeft geen zin als
iemand door de week niet drinkt
en zich op zaterdagavond laat
vollopen."

Alcohol

Thijs haalde vorige week de lan-
delijke pers toen zijn proef-
schrift gepubliceerd werd. Uit
zijn onderzoek zou blijken dat
het eten van peulvruchten de
kans op galstenen vermindert.
„Ik stuitte toevallig op een rap-
port uit Chili, waar veel galste-
nen voorkomen. Omdat het
bonengerecht chili con carne
daar veel gegeten wordt, deed
men een onderzoek naar het ver-
band tussen bonen en galstenen.
Twaalf gezonde jonge mannen
propten zich een paar weken
lang vol met bonen. Hun choles-
terolgehalte nam enorm toe en
omdat galstenen uit cholesterol
bestaan, werd aangenomen dat
peulvruchten galstenen veroor-
zaken. Ik vond precies het omge-
keerde: bij mensen die regelma-
tig peulvruchten eten, komen
galstenen veel minder vaak voor.
Waar dataan ligt, is ook mij nog;
een raadsel. Hier moet nog veel
onderzoek naar gebeuren. Hele-"
maal overtuigd van deze stelling
ben ik, eerlijk gezegd, nog niet."
De kranten hebben het verhaal
over die peulvruchten enigszins-
te voorbarig opgepikt." Care!"
Thijs komt tot de conclusie dat
er geen directe relatie is tussen
galstenen en voedsel met een
hoog cholesterolgehalte. „Net als
bij hart- en vaatziektes is er een
veelvoud aan factoren in het
spel."

Chili

nauwelijks meer van invloed op
het ontstaan van galstenen."

Kliniek
Armelies van den Bergh uit
Heerlen is moeder van een 22-ja-
rige autistische dochter. Haar
kind gaat elke dag naar de da-
gopvang in de Pepijnkliniek te
Echt. „Mijn dochter zit daar tus-
sen diep-zwakzinnigen, terwijl ze
dat zelf niet is. Zij is autistisch,
en dat is wat anders. Ondanks de
grote inzet van het personeel
ontbreken toch de middelen en
de kennis om haar goed te bege-
leiden. De vaardigheden die ik
haar heb aangeleerd, beginnen
daardoor weer te verdwijnen. Er
moet gewoon meer geld komen,
voor een betere opvang en meer
wetenschappelijk onderzoek.
Gelukkig heb ik vandaag op de
conferentie veel professionele
hulpverleners gezien."

v^^^Van onze verslaggever

- Liclit geëmo-loneerd opende dinsdag de
j°orzitter van de Neder-
Z*hdse Verenigingvoor Au-

Slhe Regio Limburg de
°hferentiedag over dit on-erwerp. In de foyer van de. tedsschouwburg in Sittard,adden zich tweehonderd
celnemers gemeld en

v°orzitter Poos, zelf vader
ari een autistische zoon,
jas duidelijk onder de in-, rUk van deze grote op-
£°rnst. „Op onze laatste

" hferentie vorig jaar in

Maastricht verschenen
tachtig belangstellenden en
daarmee was ik toen al te-
vreden."
Onder de toehoorders bevonden
zich, naast vele ouders van autis-
tische kinderen, ook mensen uit
de gezondheidszorg en afgevaar-
digden van de provincie Lim-
burg, die deze dag gefinancieerd
heeft. Het thema van de confe-
rentie was 'Autisme en
TEACCH'. 'TEACCH' is een in
de Verenigde Staten ontwikkeld
programma voor een betere be-
handeling van kinderen die au-
tistisch zijn oflijdenaan verwan-
te stoornissen.
In Nederland leven 6000 autisti-
ci, evenveel als er doven en blin-

ste in Europa dat volgens de
beginselen van het 'TEACCH'-
programma werkt.
„De mensheid staat voor een
enorme uitdaging wat betreft het
begrijpen van autisme," zei Pee-
ters. „Er bestaan nog veel mis-
verstanden en onwetendheid.
Een film als 'Rainman' heeft
meer duidelijk gemaakt bij het
grote publiek dan dertig jaar we-
tenschappelijk onderzoek. De
huidige hulpverlening schiet op
veel fronten tekort als het gaat
om de behandeling en opvang
van autistische kinderen. Daar-
mee wil ik de hulpverleners niet
aanvallen, want zij kampen vaak
met een personeelstekort en
geldgebrek. Autistische kinde-
ren hebben juisteen heel specia-

Rainman

den zijn. Autisme is een
ontwikkelingsstoornis die op-
treedt vóór het derde levensjaar.
lemand die autistisch is, kan
weliswaar normaal zien, horen
en voelen, maar de betekenis
van de opgedane waarneming
gaat verloren. Een autist heeft
een bizarre relatie met de buiten-
wereld en daardoor lijkt het alsof
hij volkomen in zichzelf gekeerd
is. Voor autisten is de werkelijk-
heid een kaleidoscoop van erva-
ringen. Autisme is geen geestes-
ziekte.

Belangrijkste spreker in Sittard
was Theo Peeters van het Oplei-
dingscentrum Autisme in Ant-
werpen. Dit instituut is het eer-
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Jo en Francien oogsten op tafelhoogte

Hoge prijzen voor
kwaliteits-asperges

DOOR JAN VAN LIESHOUT in rijen van zes in bed. Boven-
dien zette hij geen drie wortel-
stokken, maar zeseneenhalve
plant per strekkende meter.MAASBREE - Cor Jeurninck uit Neer was Jo Peeters uitMaasbree dit jaar te vlug af. Hij was met zijn eerste asper-

ges een dag eerder aan de veiling dan Jo Peeters die perse vier kistjes van excellente kwaliteit voor deklok wildebrengen. De opbrengst zou naar 'Artsen zonder Grenzen'
gaan. De 7,5 kilo die Cor Jeurninck aanvoerde, was goed
Voor 370 gulden.

Hij dooraderde de voedingsbo-
dem van zand, potgrond, turf,
houtzaagsel en champignonmest
met slangen waar hij warm wa-
ter doorheen laat stromen. De
temperatuur van dit water is 27
graden Celsius, de temperatuur
in de bedden daardoor 18 gra-
den. Met hete-luchtkachels
wordt de temperatuur in de kas
tot 25 graden opgevoerd. Bij dit
subtropisch klimaat gedijen de
asperges als aan de boorden van
de Middellandse Zee.

" Jo Peeters: ,MiJn vrouw en ik steken in dekas vlot 40 kilo per uur. Dat is het vijfvoudige van wat goede stekers volvelds
oogstten. Foto: JAN PAULKUIT
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Diversen

Vuurwerk
in voorverkoop tot 28 dcc. korting.

Bert Rekers, Willemstraat 85, Heerlen, tel. 045-726840.

06-lijnen
■

privé sexkontakt
Maak een sexafspraakj.
met een lekker meisje of ste
06-320.322.33 - 50 et p/m

Waarom
wachten?

Zoek nu snel de vriend of
vriendin van je dromen.

Bel de afspreeklijn.
06-320.320.33 - 50 et p/m
Hete meiden zijn op zoek
Porno Dating

06-320.321.44 -50 et p/m

bisex kontaktlijn
Ook trio sexkontakt

06-320.325.01 - 50 et p/m
Meisjes zoeken kontakt!!
Sexadvertenties
06-320.325.80 - 50 et p/m
Gewillige meisjes en hete

vrouwen zijn op zoek!
Tippellijn

06-320.326.33 - 50 et p/m

Sex voor twee
Direkt kontakt met meiden,
vrouwtjes en stoere hete

knullen.
06-320.330.90 - 50 et p/m

Direkt kontakt
Mannen en vrouwen bieden
zich aan, stuk voor stuk krijg
je ze aan de lijn. Maak snel

jouwkeuze. Partnerruil
06-320.326.11; Triokontakt

06-320.322.16; Bi-sex
06-9570; Homo 06-9614 -50 et p/m

Direkt snel Sexkontakt
sex-afspreeklijn
06-320.320.55 (50 cpm)

Gezocht: onderdanige boys
en strenge mannen. Bel nu

en je hebt direkt kontakt
SM voor twee. 06-320.329.99 (50 cpm)

Homokontakt
Zoek je 'n hete jongen?
06-320.330.18 (50 cpm)

*
Sex Kontaktlijn

" Luister naar hete meisjes
; die een lekkere jongen

"zoeken voor het vervullen
'van hun hete sexwensen. I

06-320.330.66 (50 cpm)

100 hete meisjes zoeken
s Sexkontakt!l 06-320.326.66 -50 et p/m

Blonde Natasja
doet het met 2 buurjongens
06-320.327.77 - 50 et p/m

Sexadressenlijn
Elke dag nieuwe adressen
van hete dames/meisjes

' 06-320.328.00 -50 et p/m

* Bi-sex privé *- Zoek je 'n heet meisje of een
lekker boy? Direkt afspreken
ook voor trio 06-320.Q30.46

(50 cpm)
Zoek jij snel sexkontakt?

Tippellijn
06-320.330.79 (50 cpm)
Zoek jij een lekkere boy?
Homo Dating

06-320.330.95 (50 cpm)

Triosex-kontakt
06-320.320.92 (50 cpm)

ook voor partnerruil

Sex aan huis
Bel voor privé of escort
06-320.330.60 (50 cpm)

** SM-privé **
De direkt apart kontaktlijn.

Strenge afspraken
06-320.322.17 (50 cpm)

Bi-sex voor 2
direkt apart met een heet
meisje of met een lekkere

jongen 06-320.330.87
(50 cpm)

** Gay Privé **
Jij wilt voor vanavond snel

en discreet een opwindend
afspraakje regelens? Bel

dan Gay Privé, want daar zit
je direkt apart, en als je met
een andere boy wilt spreken
druk je op de nul. Succes!!

06-320.322.75 (50 cpm)
Scheur de kleren van mijn

lijf, ik heb
een hete bui!!

06-9665 (50 cpm)
Het is wel slikken voor die

Knullen
06-320.327.01 (50 cpm)

i essa is zo n

lekker meisje
06-320.328.88 - 50 et p/m
Hete meisjes willen een
Sexafspraak

06-320.320.44 (50 cpm)

Homo-jongens
Hoor ze lekker tekeer gaan,

06-320.330.88 (50 cpm)

Partnerruil
Direkt apart met mannen en
vrouwen die zin hebben in

een spannende sexruil!
06-320.330.91 (50 cpm)

Plezier voor 2
de manier om een vriend of
vriedin aan de lijn te krijgen.

Altijd succes.
06-9.500 (50 cpm)
Hete meisjes willen
Sexkontakt

06-320.330.42 (50 cpm)

Rijpe vrouwen
vanaf 40 jaar. Probeer een

live gesprek met ze
06-320.320.65 - 50 et p/m

*SM Box*
Dien live je meesteres! Ze is
er tussen 12.00u's morgens

en 17.00u's middags
06-320.320.65 - 50 et p/m

Telerotica
'n bordeel vol rijpe vrouwen
waar je live mee kunt sexen

06.96.36 - 50 et p/m

Meisjesporno
50 et p/m 06-320.320.52

Ruige porno
50 et p/m Hard*Hard*Hard
06-320.320.53
SSSSSS Sex meisjes

22222 2 handen vol! 50 cpm
06-320.320.22

Lesbische
meisjes en vrouwen.

Ze leren elkaar Grieks,
vrijen en Frans. Toets van

kamer naar kamer.
06-320.320.37 - 50 Ct p/m

Sex op zn Grieks
Kies je prooi zelf. 50 et p/m

06-320.327.17
Lesbi Meisje

Klein en strak. De vrouw ziet
dat ik een zwart doorzichtig
slipje aan heb. Dan doet ze
m'n rokje omhoog. Pak me.
06-320.330.92 - 50 et p/m

Dikke donkerevrouw
Stroop jij m'n rok eens op

schat. Lekker he! 50 et p/m
06-320.323.46

Buurvrouw pakt haar buur-
meisje. Ze heeft een kort

rokje en geen BH aan, ze
blaast de kaars uit en leert

haar Grieks. 50 et p/m

06-320.323.56
Sexstandjes

Wij doen elk standje Grieks,
69, Frans, vrijen. Probeer 't.

Meisjes en vrouwen.
Lekker vlug!

50 et p/m 06-320.320.59
Live met mij bel 06-9506

Meisje in een witte
doorzichtige

jas, zonder slipje eronder,
ze bukt.

50 ctp/m 06-320.330.93

Erox
voor een livesex gesprek!

De madam verbindt je door!
50 et p/m 06-95.06

Rijpe vrouwen
vanaf 40 jaar. Probeer een

live gesprek met ze.
50 et p/m 06-320.320.65

Hete ruige straatsex
Sexy ding voor 50 et p/m
06-320.320.77
Nymf Linda

Geniet van 2 kanten 50 cpm
06-320.320.14
Griekse Porno
Marcha v. achter 50 cpm

06-9618
Sexlijn 10

Mixjes 06-320.320.50
Sexbox 06-320.325.30

Call-me 06-9639 ??

Homosex voor 2
Draai eerst 06-320, en dan:

SM Limburg ....325.18
Jack Off Privé..321.16

Darkr00m....324.16
Gay Perver5...329.16

Travestie...32s.o9
Transsexueel...32l.36

Bi-5ex....323.36
Jongens-5ex....325.19

Studenten-5ex...327.56
50 ctp/m Pb. 75141 Adam

Adressen
van dames privé, clubs en

escorts, de dames vertellen
je zelf wat ze te bieden

hebben en geven ook hun
adres en telefoonnummer

06-96.85 (50 cpm)

Sex voor 2
hete jongens& meiden

direct apart, 50 cpm
- 06-320.325.00

06 Gay Café
Limburg

De box met al jaren lang
de meest spannende
afspraken! 50 cpm

06-320.327.55
s)prekende vibo

Laat je echt live verwennen
50ct pm 06-

-320.330.74
GRATIS een

Live sexgesprek
Graag hete mannen- 06-320.330.78 50ct pm

310 vrouwen
vertellen eerst op deze lijn

wie ze zijn en wat ze in bed
allemaal lekker en opwin-

dend vinden. Als ze dat ver-
teld hebben geven ze je 'n

eigen geheime telefoon-
nummer aan je door.

06-340.310.10 (50 cpm)
Nieuw in Nederland, het
Tele-bordeel.

Zoek je een vrouw of meisje
om alles te doen wat thuis
niet kan of mag. Bel dan
06-320.320.87 50ct pm.
Wie wil mij eens lekker

100% live
bellen? Ik ben Lisa (18 jaar)!

Ik wacht op je via
06-320.320.83 (50 cpm).

Live - Sex
Bel ze en ontmoet ze

06-320.324.98 (50 et p/m)

Echt lesbisch
of maar zon 50%. Voel je
behoefte aan contact met

vrouwen? De Box van vrouw
tot vouw.

06-320.327.78 (50 et. p/m)
Eerst weigert ze maar als

die knul
het zo lief en zacht doet...
06-320.340.69 (50 et. p/m)

S.M.
Ze is afwijzend en hooghar-
tig. Maar als het zover is...
06-320.330.51 (50 et.p/m)

Bel Lenie, 24 jr.
Gratis sexgesprek. Bel mijthuis op. Kom bij me.
06-320.324.96 - 50 et p/m

BUUrVrOUW Buurvrouw verpest haar
i. _ . . buurmeid in dr korte rokjeenAa|n en doorkijkblouse. Ze ging06-320.328.01 (50 cpm) tegen dr aan staan,

Sexkontaken 2 handen vol
Duik in bed met zon hete LeSDISCn

meid. Bel 06-95.11 (50 cpm) 50 et p/m 06-320.320.39

* Kontakten Klubs_____
Teleurgesteld in andere behandelingen? Meesteres

Katja
(Uit Zwolle - zie Doma) heeft haar praktijk in Maastricht
Tel. 043-254183. Tevens onderdanig meisje gevraagd.

Spiksplinternieuw
Super-team

bij Yvonne. Kapelweg 4, Kerkrade. Tel. 045-425100.
7 dagen geopend 11.00-24.00 uur; zond. 15.00-23.00 uur.

Club Amorosso
Met NIEUW NIEUW NIEUW: Tamara en Jolanda.

Rijksweg Zuid 105, Geleen. Tel. 045-756335.
Geopend ma. t/m vrijd. 12.00-24.00 u. zat. 13.00-20.00 u.

Paren en Alleenstaanden Club
VILLA LIBERTA

Woe. en vrijd. v.a. 21.00 uur, voor paren en alleenst.
Zat. alleen paren. 13 en 14 dcc. Daisy van de Pin-Up Club.

Veel mooie erotische shows. Alles gratis.
Info 04499-4928. Privé parking.

Privéclub Liberta
Onbep. genieten van alle vormen van sex en ontsp. plezier

3x wippen voor 1 all-in prijs. Maand., dinsd. en
dond. 12.00-2.00 uur. Woensd. en vrijd. tot 18.00 uur.

Nieuwe meisjes aanw. o.a. Olga, Elke, Ange en Kristie.
Maaseikerweg 24, 300 m. v.a. A2richting Susteren.

Kom eens kijken en geniet van de damesvan
Privéhuis Brigitte
Tel. 045-232069 - 212570

Maison d'amour Simpelveld
ook Thaise massage. Dr. Poelsplein 33, tel. 045-445120
Vrijdag, zaterdag en Sylvesteravond, paren en alleenst.

parties met erotische shows.
A.s. vrijdag de Francaise. Regelmatig tot en met

oudejaarsavond Superstar Nicky.

Club Mirabelle
Club Nirwana

Bekend van tv en faam!!!
Niet goed, geld terug-garantie i.p.v. luchtkastelen!!!

Geen praatjes, maar gaatjes!! Erotische shows op verzoek!
Klant-koning-service!! Meiden die aan de top willen staan!!

Alles geheel vrijblijvend in ongedwongen sfeer.
Open van 22.00 tot plm. 06.00 uur.

Burg. Franssenstraat 4, Kerkrade. Tel. 045-427120
Nieuwstraat 147, Kerkrade. Tel. 045-463323.

Ook in het nieuwe jaar

’ 50,- all in
S 045-423608

Prettige feestdagen!!!

Club Merci
Gelukkig kerstfeest, prettig nieuwjaar,

ook het volgend jaar zijn we weer voor U daar.Omstreeks de feestdagen voor iedere gast 'n leuke attentieTel. 046-745814, Rijksweg Zuid 241, Geleen.
Door 2 leuke jonge meisjes, met leuk gesprek totale. Ontspanningsmassage

f Eens geweest, u blijt komen!!! 045-353489
Onze meisjes zijn gehuld in sexy lingerie, maar ook

zonder zijn ze bijzonder
Anita - Marian - Hellen - Chantalle - Gerda.

Riversideclub
A2, afslag Echt, Ohé en Laak, Dijk 2 Ohé en Laak, 100
meter voorbij camping de Maasterp. Open van maandag
t/m vrijdag van 14.00 t/m 2.00 uur. Creditcards accepted.

Tevens vragen wij assistentes. Tel. 04755-1854.

Love Escort
S 045-320905

Nieuw Salmanita.
Relax bij

Vanessa
045-459992 v. 11-22 u.

Super Escort
Moniek

Tel. 045-725778.

Buro Yvonne
g 046-523203.
Peggy/Privé en

Escort
Ma-vr. 11.00-22.30 uur wo.
tot 19.00 uur. 046-374393.

Tevens meisje gevr.
2 films tegelijk zien?

Videoclub
045-718067, meisje aanw.
Frans mog. Nieuwe films

S.M. Rachel.
Slavin aanw. 045-274810.

Escort Service
voor een leuk meisje bij u

thuis of hotel v.a. 18 t/m 3 u.
Tel. 045-422685

Privé Daisy
a.s. woensdag Sexy Linge-
rie V2uur all-in ’ 85,-. A.s.
vrijdag topless 045-229091

Apart Apart
Bij Chantal hoort U de

kerstklokken luiden.
Alleen op afspraak.
Tel. 045-213457. s

"Cinderella"
Nieuwe meisjes verwachten

U. Oude Rijksweg Noord 56,
Susteren.

Sauna Club
Rustica

Kerkrade-West,
Van de Weyestr. 9.

Tel. 045-412762. Ma. t/m vrij
11-24 uur. Tev. dames gevr.

De meisjes van...

LYDIA
Weten wat U wenst

046-749662. 11-23 uur.
Nog één meisje gevraagd.

Nieuw Escort
Priscilla en snel bij
u thuis of in hotel

g 045-428849
Voor een prikkie kun je bij

Shirley privé
terecht. 045-727538

Zie hier *.

van 20 dcc. t/m 4 jan.
gratis voor elke cliënt*"-

Kerst-cadeautje. *"Maastricht - Privé,
Jodenstr. 2, 043-2541»
Privé ook SU

Tel. 045-254598
van 11.00 tot 23.00 utj

Roswita-Sonjs
af 10 uur, ook zat. en zö

045-721759 meisje gey
Privé en escort

Anita
Tel. 045-352543

Jong meisje
biedt zich aan voor esco
op vrijdag, zaterdag en
zondag. 045-427473^

Escort
All night service v.a.

22.00-6.00 u 045-46225
Sacha's Escort

V.a. ’ 100,- all-in
Tel. 06-52980255. ,

Relaxen bij:
Monique s,

Tel. 09-49.24117452^
**045-326191*1
* Escort all-in. 1
Diana Escort v.

Tel. 045-320323. .
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Was voor een enkeling het interieur nog een reden om niet alleen alles binnen handbereik heeft, zoals verlichting, delde snelheid, reistijd, buitentemperatuur, verbruik enz. En behalve gordels, een kinderslot, verstevigde rugl^

iiet voor onze Golf te kiezen, met de komst van de nieuwe ventilatie, verwarming en muziek. Maar waarvan u tevens Daarnaast is denieuwe Golf ideaal ingericht. Metheerlijke ningen en eventuele hoofdsteunen achter, een Golferom^
Bólf behoort dit excuus definitief tot de verleden tijd. in een oogopslag alle informatie afleest. Snelheid, toeren, tijd, stoelen (vanaf de GL ook in hoogte verstelbaar) die net als die de optimale veiligheid waarborgt.De nieuwe Golf is af. temperatuur, brandstof. de gehele auto perfect zijn bekleed. Kortom een auto met standaard alles. Plus unieke e^3'Niet alleen qua vorm, veiligheid, betrouwbaarheid en rij- En, een lampje dataangeeft wanneer de Golf een service- Handige opbergvakken. Een in twee delen neerklapbare als degelijkheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid,
.restaties. Ook van binnen zijn kosten noch moeite gespaard beurt nodig heeft. U begrijpt, dit brandt niet zo vaak. achterbank. Een wiswasser op de achterruit. Het blijft immers bovenal een Volkswagen.
>m de nieuwe Golf van alle gemakken te voorzien. DeGT-modellen hebben zelfs ik ■ " |f % # II /""tN IA #" I 0Het cockpit-achtige dashboard bijvoorbeeld. Waarmee u een boordcomputer voor gemid- ÏNo©. "" QG DI6UWG OOIT VQtl VOlKSWOOGf!. hVf!il Wl© 0110©^'

Er tsal een nieuwe Golfvanaf f27.790.-. Afgebeeld interieur Golf GL, radio niet standaard. Prijs is een 'vanaf'-prijs inclusief BTW, exclusiefafleveringskosten. Wijzigingen voorbehouden ux^ s

■ | — -.

JEEK. AütO Veneken B.V Tel.: 046-37 2882. BUNDE: Automobiel- en Garagebedrijf N IC. Nijsten B.V Tel.: 043-641644. HEERLEN: GarageVeticlceil B.V Tel.: 045-412641 HOENSBROEK: AutO ÏCISCO B.V. Tel 045 2209&

MAASTRICHT: BV Automobielbedrijf Vbll Straten en Zll.Tel.: 043-434500. MECHELEN: AiltO Cdllbo B.V Tel.: 04455-1592.
MEERSSEN: Autobedrijf PloeiTien-Schols B.V Tel 043 644888 SITTARD: AutO Veneken B.V Tel 046 5157 77 VALKENBURG: AutO Cdllbo Valkenburg B.V Tel 04406 15041
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De nieuwe vuurwerkcampagne 1991 is afgelopen
dinsdagvan start gegaan. 'Bekijk jezelfnog maar

eens goed, na oud en nieuwkan het misschien niet
meer', is de boodschap ditkeer. Jaarlijks voert de
Stichting Ideële Reclame (SIRE) in samenwerking

met de Stichting Consument en Veiligheid een
campagne waarin de jeugdwordt gewezen op de

gevarenvan het stunten metvuurwerk.
Elk jaarrond dejaarwisseling gebeurenerruim

duizend ongelukkenmet vuurwerk. Voetzoekers,
gillendekeukenmeiden en strijkers die zich op een

onvoorspelbare manier verplaatsen, kunnen letterlijk
jetoekomst verknallen.Het zomaar experimenteren
met vuurwerk en de jongeonderzoeker uithangen,
kostte de vijftienjarige Silvio Janssen uitKerkrade
zijn rechterhand. „De domste fout in mijn leven,"

zegt Silvio drie weken na het ongeluk. „Toch wil ik
nog steeds verwarmingsmonteur worden.

Ook met één hand."

Kerstconcert
In de St.-Gerlachuskerk in
Houthem wordt zondag 22 de-
cember een Kerstconcert ge-
houden door de Brassband St.
Gerlach onder leiding van Ben
Vankan, Zangvereniging Or-
phee onder leiding van Piet
Bours, Musica Gerlacci en het
Kerkelijk Zangkoor St. Caeci-
lia onder leiding van Marcel
van Montfort. Bekende en min-
der bekende kerstliederen zul-
len ten gehore worden ge-
bracht, zowel vocaal als instru-
mentaal. Halverwege het
concert wordt een kort kerst-
verhaal verteld. De aanvang is
om 16.00 uur. De toegang is
gratis.

Kerstmarkt
Ook in Roggel is er een Kerst-
markt en wel op zondag 15 de-
cember van 11.00 tot 17.00 uur.
Er zijn meer dan honderd
standhouders. In de plaatselij-
ke horecagelegenheden kan
men genieten van Glühwein en
hete chocomel met wafels. Ook
de plaatselijke ondernemers
hebben natuurlijk hun winkels
open, zodat er alle gelegenheid
is om kerstinkopen te doen.
Ook is er een origamitentoon-
stelling.

DOOR GRAZIELLA RUNCHINA zijn hand onmiddellyk nadat hij
het kruit had aangestoken. Het
gevolg was rampzalig: Silvio's
rechterhand spatte uit elkaar,
door het gegil schoten de buren
onmiddellijk te hulp en toen zyn
moeder vyf minuten later thuis-
kwam en Silvio in deambulance
naar het ziekenhuis werd afge-
voerd, was het al te laat om de
hand nog te redden. „Zn hand
was helemaal versplinterd, er
was geen redden meer aan," zegt
vader Janssen. „De pvc-splinters
zaten overal," vult moeder aan.
„Ze waren door zyn kleren ge-
drongen, en zaten in zijn wenk-
brauwen. Gelukkig zijn zn ogen
gespaard,"zegt ze met een zucht.

" „De domstefout inmijn leven," zegt Silvio drie weken na het ongeluk waarbij hij zijn hand verloor. klaus tummers

De Uithof, het jongerencen-
trum van de Abdy van Berne in
Heeswijk-Dinther houdt van
vrijdag 27 december 20.00 uur
tot zondagmiddag 29 december
15.00 uur een weekeinde rond
stilte en meditatie. De kosten
bedragen tussen de 45 gulden
en 90 gulden naar draagkracht.
Doel van het weekeinde is om
even uit te blazen en te luiste-
ren naar wat in jezelf en de
ander omgaat. Er wordt ge-
bruik gemaakt van verschillen-
de vormen van meditatie, ver-
halen, muziek, dans en andere.
Voor meer informatie kan men
terecht by De Uithof, Postbus
64, 5473 ZH Heeswyk-Dinther,
telefoon 04139-1755 (b.g.g.
3145).

Meditatie

zoon zoiets overkomt".„lk heb
nooit om die bommetjes gege-
ven," valt zijn vader in de rede.

sfeer van de jeugd. Niet meer je
favoriete televisieprogramma's
en bioscoopfilms kunnen zien,
niet meer naar CD's kunnen luis-
teren..

Waarschuwing
„We hebben onze kinderen altyd
verboden om met vuurwerk te
spelen," zegt moeder terwijl ze
met een waarschuwende vinger
naar Silvio wijst. „Ik ben er
doodsbang voor. Als ik op straat
kinderen met vuurwerk zie spe-
len, blijf ik stilstaan en vraag of
ze er alsjeblieft mee op willen
houden. 'Myn zoon is zyn hand
door die rotzooi kwijtgeraakt',
zeg ik dan, jullie weten nog niet
hoe gevaarlijk vuurwerk is."

niet gewijzigd. „In januari begin
ik met revalidatie. Ik moet mijn
arm oefenen en gaan wennen
aan het gebruik van een kunst-
hand. Bovendien moet ik links
leren schrijven.

„Ik kon niet kwaad op hem zijn,"
zegt zijn moeder. „Zelfs niet ter-
wijl hij het stiekem deed. We
kunnen er niet meer bij stil blij-
ven staan,", zegt ze. We moeten
gewoon verder. Als ouder sta je
er ook nooit bij stil dat jouw

Programma
Het nieuwe voorjaarsprogram-
ma van 'De Uithof, het jonge-
rencentrum van de Abdij van
Berne in Heeswijk-Dinther, ligt
klaar. Naast de mogelykheden
die het jongerencentrum biedt
voor groepen in de leeftijd van
16 tot 26 jaar, staan in dit boek-
je de themaweekeinden waar-
voor jongeren zich individueel
of samen met een vriend(in)
kunnen inschrijven. Het aan-
bod bestaat uit vijfthemaweek-
einden. Ook staat er informatie
in over praktische zaken. Het
boekje is gratis aan te vragen
bij De Uithof, Postbus 64, 5473
ZH Heeswijk-Dinther. Tele-
foon: 04139-1755 (b.g.g. 3145).

De berichten in de krant liegen
er anders niet om. Elk jaar wor-
den we opgeschrikt door publi-
caties over ongelukken met
vuurwerk. 'Jongen verliest oog
door rotje', 'Vingers kwijt door
zelfgemaakte bom' en 'Experi-
menteren met vuurwerk veroor-

streeksgewijs

" De Stichting Maria Goretti-
kerk en de basisschool De Do-
maniale houden zondag vanaf
tien uur een kerstmarkt.

KERKRADE

" Mannenkoor David Spekhol-
zerheide verzorgt zondag om 20
uur een kerstconcert in gemeen-
schapshuis Heidsjer Tref aan de
Patronaatstraat, m.m.v. Kon.
Harmonie St.-Caecilia Spekhol-

zerheide en jeugdkoor Con Gio-
ga.

" Handbalvereniging Wijnandiahoudt zondag om 19.30 uurkerst-kienen.

kerstconcerten

KERKRADE - Dat de basis voor
** ditvuurwerkgeweld, het twee-duizend jaar oude goedje bus-

zó gevaarlek zou zijn, had
*>Üvio Janssen nooit gedacht
*en hij drie weken geleden ach-
j*r in de tuin stond met een tien-
*l strijkers en een pvc-buis om
*w zelfgemaakte bommetje uit
P proberen.

rader, moeder en Silvio Janssen
jjtten thuis op de bank. Op de'^fel een adventkrans, de lichtjes

[?. de kerstboom branden al.kerstmis zal dit jaar echter een"ittere nasmaak hebben voor het
i&zin Janssen.
,j*r is hier nooit vuurwerk in
Jüis geweest", begint Betty
Janssen haar betoog. „Zelfs geen
Ijikkersterretjes". En dan tegen
Pvio: „Je had geen bommetje
terriaakt maar een bom, Silvio".

Verslagen
*Üvio zit er verslagen bij. Onde-
jjffr gezakt op de eiken bank.**et zijn linkerhand plukt hij
'Oortdurend aan het kussen dat
J^ast hem ligt. Zijn rechterhand
ieeft hij niet meer. Slechts zijn

arm herinnert
J*n wat was. „Ik had het kruit
'an zes strijkers in een pvc-buis

en daar nog vier strijkers
plakband aan vastgemaakt,"

v?rtelt Silvio. Zijn ouders waren
"tiet thuis, en hij was bezig met

geheim experiment. Zijn
bom ontplofte in

Cv-monteur
Zien en horen kan Silvio uit
Kerkrade gelukkig nog wel. Zijn
beide handen gebruiken niet
meer. Hij zit op de lts en wilde
verwarmingsmonteur worden.
Ook nu heeft hij zijn plannen

zaakt veel letsel', is slechts het
topje van de ijsberg.
Dit verlies van het gebruik van
vooral ogen, oren en handen
vormt al enige jaren het thema
van de SIRE-vuurwerkcampag-
ne. Campagneleider Willy de
Graaff gaf tijdens de persconfe-
rentie een toelichting op het the-
ma van dit jaar: 'Kijk nog maar
eens goed .., 'luister nog maar 'ns
goed .., na 1 januari kan het mis-
schien niet meer. Het thema is
gericht op de directe interesse-

Silvio laat de woordenvloed van
zijn ouders maar over zich heen
komen. Veel te vertellen heeft
hij niet meer. Spijt heeft hij
uiteraard wel. De rest van zijn le-
ven zal hij op de blaren van dat
ene moment moeten zitten. De
boodschap die hij heeft, is over-
duidelijk. Zelf raakt hy geen rot-
jeof strijker meer aan.

HEERLEN - Voor het eerst is er
in Heerlen een liftinstallatie aan
een bestaand woningencomplex
gebouwd. Dit gebeurde in de
Pastoor Honéestraat in de wijki
Heksenberg. De bewoners van
de 52 galerijwoningen kunnen
nu tot op hoge leeftijd zelfstan-
dig in de flat blijven wonen.

Eerste lift bij
bestaande flat

Aids
De HIV-Vereniging houdt op
donderdag 19 december in sa-
menwerking met het Aids
Steunpunt Limburg een twee-
de thema-avond over drugs en
Aids. Gesproken wordt over
wat het het is om druggebrui-
ker en HIV-geïnfecteerde te
zijn. De avond vindt plaats in
het gebouw van het Aids
Steunpunt Limburg, Kleine
Steeg 7 in Sittard. De zaal is
open vanaf 19.00 uur. Aanvang:
19.30 uur. ledereen is van harte
welkom. Voor meer informatie
kan men altijd terecht by de
HIV-Vereniging afdeling Lim-
burg, Grasbroekerweg 166 in
Heerlen, telefoon 045-728362
(van 12.00 tot 17.00 uur).

In de Heksenberg is ruim een-
derde van de bewoners ouder
dan vijftig jaar. Ondanks dit dui-
delijke signaal van vergrijzing,
bezit de buurt geen enkel bejaar-
den- of verzorgingstehuis. Wo-
ningbouwvereniging De Volks-
woning is daarom blij dat door
de komst van de lift de senioren
langer in hun huis kunnen blij-
ven wonen.

HEERLEN
7 Het Kon. Kerkraads Mannen-
koor St.-Lambertus verzorgt
*°ndag om twaalf uur een kerst-c°ncert in Auberge De Rousch.

?.De Klimmender Nachtegalen
.^'stèren zondag 14 uur eer

op in de Verpleeg-

J in de St.-Josephkerk te HeerZrbaan is zondag om 19 uur eenrstviering, m.m.v. harmoniejZ-Joseph, mannenkoor Poly-
j/mnia en kerkelijk koor St.-

?. In Verzorgingscentrum To-
/*as aan de Piet Malherbestraat 2

zondag van 14 tot 18 uur
n kerstmarkt gehouden.

BRUNSSUM
* Het Delta College houdt zon-a 8 van vanaf 11 uur een kerst-arkt aan de Prins Hendriklaan.

NUTH
lDe buurtvereniging Keel-
Ij^P houdt zondag vanaf 11 uurer stmarkt in het Trefcentrum.

* öe St.-Stefanusschool te Wij-
ndsrade houdt zondag van

kZ3O tot 15.30 uur een kerst-markt.

UBACHSBERG

" Fanfare St.-Cecilia Übachs-
berg geeft zondag om 18 uur een
kerstconcert in de Fanfarezaal. " De eerste gebruikers van de lift in de Pastoor Honéestraat. Foto: FRANSRADE

De lift is aangelegd tijdens een
renovatie, uitgevoerd door Derk-
sen Bouw. De bewoners betalen
na de heroplevering 52 gulden
meer huur. Gemiddeld betalen
de bewoners van de galerijflat
nu 420 gulden.

regio kort concerteert zondag in café Oud
Sjilvend aan de Broekstraat 42.
Voor de pauze treedt Accordion-
vereniging Crescendo uit Nieuw-
stadt op. Aanvang 19.30 uur.

tingscentrum Welterhof. Men
kan er op werkdagen van 9 tot 21
uur terecht en in de weekeinden
van 13 tot 19 uur.

Sfeer-Markt
In het centrum van Meijel
vindt vandaag nog de Kerst-
Sfeer-Markt plaats. De onder-
nemersvereniging in Meijel
heeft de organisatie in handen.
Het is de bedoeling om van de-
ze gebeurtenis een jaarlijks te-
rugkerend festijn te maken. Op
het Raadhuisplein zullen het
Meyelse jeugdkoorMekiko, het
Meyels Mannenkoor, het Oude-
renkoor, het Dameskoor, Har-
monie Eendracht, Nico Joeks-
kapel en de HeimatKapel voor
de muziek zorgen. Het hele
Meijelse centrum zal verlicht
zijn met duizenden lampjes. De
fraaist versierde zaak in Meijel
krijgt een prijs. De winkels en
diverse kraampjes zijn open
vanaf 17.00 uur. Uiteraard zyn
er diverse lekkere hapjes en
drankjes te verkrijgen.

Mensen die interesse hebben
voor een van deze byeenkom-
sten, kunnen zich aanmelden
door een briefje te sturen aan
Jacques Keiren, Hamerstraat
7a, 6287 NG Eys,
@04451-1961.

De eerste bijeenkomst is op 4februari volgend jaar in Sim-
pelveld. Prof. dr. L. de Rijk
uit Mheer, oud Eerste-Kamer-
lid, spreekt over de rol van de
gemeente en het werken op
proviniciaal en rijksniveau.

De bijeenkomsten vinden 's
avonds plaats in een gemeen-
tehuis, telkens om half acht
en worden begeleid door JaakJanssen, lidvan de Provincia-
le Staten in Limburg.

PvdA houdt vijf
bijeenkomsten

f?EERLEN - De PvdA-afde-
tjftgen in Gulpen, Simpelveld,
vaals en Wittem gaan vijf
jonden organiseren met als

belangstelling tekwekenoor de gemeentepolitiek. Op
?e bijeenkomsten worden be-ngrijke onderdelen van het
gemeentewerk 'bij de kop ge-
Pakt.
.e avonden zijn niet alleenoedoeld voor de eigen PvdA-ring. Ook andere groeperin-,
cl _en instellingenkunnen ine keuken van de gemeente-politiek kijken.

e gemeente' is voor velenen bekend begrip. Maar de

meeste mensen weten vaak
niet hoe een gemeente werkt.

LANDGRAAF

" Landgraaf Vocaal Ensemble,
Landgraafs Mannenkoor St.-
Joseph en Gemengd Koor Land-
graaf geven zondag 15 december
om 20 uur een kerstconcert in de
Petrus en Paulus-kerk.

LANDGRAAF

" Miss Lilian geeft zondag om
20 uur een country-kerstshow in
de Overste Hof.

HEERLEN

" In het Open Huis, Gasthuis-
straat 19, kan men zondag tussen
14.30 en 17 uur terecht voor het
maken van kerstversieringen.
Aanmelding bij Harry Lahaije,
®717535.

KERKRADE

" In het CMW, Kloosterrader-
straat 20, houdt het Bureau So-
ciale Begeleiding maandag van
14 tot 16 uur spreekuur voor ex-
mijnwerkers." De RKONS houdt vanavond

een speurreistocht over zeven ki-
lometer. Inschrijvingen tussen
18.30 en 20 uur in kantine Ons
Home. Deelname tot 12 jaar
fl 2,50, volwassenen fl 4,-.

" De Bulgaarse folkloregroep
Trudoljubie verzorgt zondag om
20 uur een optreden in het ge-
meenschapshuis aan de Welter-
tuinstraat. De entree bedraagt
fl 10,-.

Tentoonstelling
In manege Op de Berg in Pey-
Echt wordt op 14 en 15 decem-
ber de Provinciale Limburgse
Konyneh- en Pluimvee Ten-
toonstelling gehouden. Er zijn
ongeveer 1600 kleindieren te
zien, te weten konijnen, cavia's,
hoenders, sier- en watervogels
en sierduiven. Tijdens de expo-
sitie wordt de Limburgse kam-
pioen van elke diergroep geko-
zen door een twintigtal keur-
meesters. De tentoonstelling is
morgen geopend van 10.00 tot
22.00 uur en zondag 10.00 tot
18.00 uur. De entreeprijs is drie
gulden. Kinderen onder twaalf
jaar met begeleiding mogen
gratis binnen.

HOENSBROEK

" Het Spreekuur Burgerraads-
lieden wordt maandag van 14 tot
16 uur gehouden in Ons Huis,
Josefstraat 21." 'Is getekend' heet een exposi-

tie plaats van tekenigen van
Fienke Teeken, in galerie Signe.
Vanmiddag om 17 uur vindt de
officiële opening plaats.

KLIMMEN

" 't Fakteurke houdt dinsdag
om 19 uur een ruilbeurs met klei-
ne veiling in gemeenschapshuis
Op dr Plats.

Afscheid
HEERLEN - Na meer dan veer-
tig jaar in de bouw, laatstelijk bij
het Samenwerkingsverband
Bouw- en Timmerindustrie, gaat
D. J. Nijkamp in de VUT. Het
SWV biedt hem vanmiddag van
16 tot 18 uur een receptie aan in
Auberge de Rousch, Klooster-
kensweg 17 te Heerlen.

Benoeming
HEERLEN - De Heerlense ge-
meenteraad heeft per 1 januari
1992 de heer Roelof Braad be-
noemd tot gemeente-archivaris.

De Duif 60 jaar
HOENSBROEK - Postduiven-
vereniging De Duif uit Hoens-
broek bestaat zestig jaar. De
vereniging geeft zondag van
11-13 uur een receptie in Café
DormaAs aan de Grubbelaan 5 in
Hoensbroek. Tevens zullen jubi-
larissen Lei Neven, Harrie Kor-
tooms en Coen Hurkens (50 vijf-
tig jaar lid), Dolf Isenborghs (45
jaar), Jacob Dormans en Michel
de Rooy (40 jaar) worden gehul-
digd.

" De fotografen Paul Hunter en
Anne£ Goldstein exposeren in de
maand december in het Ontmoe-

" De Vlaamse pater/schrijver
Phil Bosmans is zaterdag in pa-
rochie Maria Hulp der Christe-
nen in Nieuwenhagen. Om 19
uur draagt hij een mis op, opge-
luisterd door het Antilliaans
koor Mosaïco. Daarna geeft hij
een lezing in het zaaltje tegen-
over de kerk, Heigank 2." In de Stadsschouwburg is tot

en met 2 januari een tentoonstel-
ling te zien van schilderijen van
Alexander Vogels. Open tijdens
kassa-uren en tijdens de voor-
stellingen.

BRUNSSUM

" De Industriebond FNV houdt
vanavond om 19.30 uur de jaar-
vergadering in De Burcht.

SCHINVELD

" Muziekvereniging Brass 90

HULSBERG

" Onder de titel 'Ein musikali-
sches feuerwerk' kwam onlangs
in Maasbracht de nieuwe CD uit
van Die Ruhrtaler Oberkramer.
De CD en de cassette zijn ver-
krijgbaar bij Paul Gijzen, Uno-
straat 19.
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Experimenteren met vuurwerk kost Silvio zijn hand

'Je had geen bommetje
gemaakt maar een bom'

'" Onder het motto 'U zyt welle-
come' vindt op zondag vanaf
10.30 uur de 15e Kerst-In plaats
in de Rodahal. De organisatie is
in handen van het Chevremonts
Mannenkoor.

in het nieuws

prikbord

Limburgs dagblad Limburg
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IVJ I AVi H.lcj.MM ZTTÏRfI
Bedrag in terug te j mnd. bedrag effektieve I mnd. bedrag volgens etfektieve
handen betalen in volgere minimum jaarrente j wettelijk maximum jaarrente

6.000,- 60-rmd 139,78 14.9% 149,86 18.7%
12.000,- |60 mnd 275,75 14.3% 293,47 17.5%
18.000,- 72 nrd 365,53 14.3% 380,72 16.1%
24.000,- 72 mnd 487,37 14.3% 497,83 15.2%
35.000,- 84 mnd I 645,12 14.3% 653,65 14.8%
50.001,- 84 mnd j 915,07 i 14.0% 933,79 | 14.8%

Krediet I U betaal ! rente volgens min. tarief Ttec rente volgrens max. tariel Theor.
limiet ' per maand | per maand elf. jaarrente oopti|d per maand eil. jaarrente looptijd
6.000,- 120,- 1.164% 14.9% :75 mnd 1.477% 19.2% 91 mnd

11.000,- 220,- 1.145% 14.6% 75 mnd i 1.379% 17.9% 85 mnd
15.000,- 300,- 1.143% 14.6% j75 mnd 1.379% 17.9% 85 mnd
26.000,- 520,- 1.123% 14.3% 74 mnd 1.310% 16.9% 82 mnd
35.000,- 700,- 1.113% 14.2% 74 mnd 1.283% 16.5% 81 mnd
50.100,- 1002,- 1.100% 14.0% 73 mnd 1.283% 16.5% 81 mnd

WU REGELEN ALLES BINNEN ÉÉN DAG, en bezorgen het geld óókkosteloos bij u thuis.
Hebt u al leningen lopen? Dat hoeft géén bezwaar te zijn. Vraag vrijblijvend advies.
Hierboven vindt uenkele voorbeelden van min.en max. tanevenvoor pers. leningen en
doorlopendekredieten. Andere bedragen en looptijden {12 Vm 120mnd) zijn ook mogelijk.
Leningen vanaf ’. 1000,-tot ’. 200.000,- zijn mogelijk ZÓNDERonderpand of borg.
Desgewenst met lange looptijd, DUS LAGE LASTEN. Bi| overlijden meestalkwijtschelding.

Huisbezitters, extra lage lasten
zonder taxatiekosten

krediet looptijd in
bedrag maanden

1e hyp. 2e en 3e hypoth.
360 x 240 x 180 x 120 x

10.000,- - 117,- 127,- 149,-
-15.000- 125,- 181,- 195,- 228,-
-25.000- 209,- 302,- 325,- 381,-
-40.000- 334,- 484,- 520,- 610,-
-75.000- 625,- 908,- 976,- 1144,-

-100.000- 833,- 1210,- 1301,- 1525,-
Enz.
Eft. jaarreme 1 e hyp. in voorbeeld 9,2%, 2een 3e Hyp. 13,5%

ËÖJÉIi

Je kunt direct aan de slag als

bezorg(st)er
in

HEERLEN ~ .VOERENDAAL bel 045-717719, Geerstraat 5, Heerlen

LANDGRAAF
CHÈVREMONT
BLEYERHEIDE bel 045-452932, Markt 42. Kerkrade

MUNSTERGELEEN „ ,
SITTARD bel 046-515577, Baandert 16, Sittard
VAALS
GULPEN . bel 04406-15045, Reinaldstraat 40. Valkenburg

MAASTRICHT bel 043-254477, Stationsstraat 27, Maastricht
Leeftijd vanaf 15 jaar. Werkzaamheden moeten worden uitgevoerd
tussen ca. 5.30 en 7.00 uur (afhankelijk van de wijk).
Bel gerust vrijblijvend voor verdere informatie. °'°'° I

Limburgs Dagblad I

! _^& CORSTENS-
/OT VERSCHUREN

/£&" Helmond koopt
ZAT. 14 dcc. mankanaries
lichte kleur 9 donkere 5 popjes
alle kleuren 5rode & roodzalm
man & popjes 14kneu- & sijs-
bast. 10 pst. GLOSTER, WIT-
TE & KUIVEN SPEC. PRIJS,
d.duiven 10 meeuwen 4 ze-
bras 6 parkieten 8 valken 25
witte etc. 35 roseicollis 25 pp.
brengen: SITTARD 11-12
putstr 10 HEERLEN 1.15-2.15
emmastr. 7a TERBLYT 3.15-4
rijksw 46.

1 ALLEEN MOG ÜEZE MAAND,,
MET FIOQOr SUBSIDIE.

Het is praktisch zeker dat de overheid te liggen. U profiteert nog van de vol- deze maand een Hyundai bestelt. Die |sa
Ur

per I januari 1992 de subsidie op ben- ledige bijdrage van de overheid, als u laat vin 1992 op kenteken zetten.

zine-auto's met een katalysator verlaagt. u volgend jaar in een *o

De prijs van bijvoorbeeld een _Jm compleet uitgeruste auto «er
____MÊÊr Mt mr .__________\____\\\ W\\Kisr*\ w*- . ïrv

nieuwe Hyundai Lantra jmk JË IIJÈ Wf \& WZ riidt met subsidie van 1;

Ê W\\_JFr M mr \\\ \\ __ 5C

komt dan minimaal dvi- mij M Jliw"^ 'aar' 8KJË W \va_wEß w_W__wk iq«
zend gulden hoger >m_ ml milß J__^____w B Kom dus deze *ri<_4__m__\\ «*tmÈ §**____I_sB m ch_

__4tÉ___W\\\W\ ifï^___-_fli \_W^^^_______\ ______W\ WÈ " tov
■téÉÊ Wst^ém\ maand nog bij J°'

jm> m ons langs om

4P PHB alle modellen te N?^k__ __w_____\ ___W^_W_w °Qi
/ _fIH .JOEÉBË wsê Wf .ffP^^B HÜ^C WW-!'¥ bekijken van het

_
u

Éfe*- /''' IÜH I^H W-'ml "rtgJl-^SB_s«.:;tM- f ______lll________'V___ _______j__l _____r Ér?f _
JBi£sglllÉlL__. IM lif snelst groeiende "e

K^^^SnH Bfts BH/ r

Hf automerk in Neder- Si
QBiltt iPr n

_^M| MÉllliiiiwmiiii/ i-B 'anc Want voor 'eclere „'

«Ëü SF B Hyundai geldt dat u tot 31 december van *ü«

|H n 'JHf de maximale subsidie kunt profiteren. !°e

HET /VIEUWE WERELDMERKr°°*ALLEEN GELDIG OP ""^^K_WR W^^^ËR I__W
MODELLEN DIE IN VOORRAAD ZIJN. „

BRUNSSUM: AUTOCENTRUM SANDERS BV, AKERSTRAAT 128, TEL 045 - 251644. U.
HEERLEN: AUTO VAESSEN, BEITEL 19, TEL 045 - 424010. »n(

STEIN: GARAGE CENTRUM STEIN, HEERSTRAAT CENTRUM 9, TEL 046 - 331940.

I -. -.H(

LAAT UDE VERSPREIDING VAN UW DURE REKLAMEFOLDERS '~fër \
NOG OVER AAN HET VRIENDJE VAN UW ZOONTJE...? gg l

Bel Spiral als 't gekontroleerd verspreid moet worden! ; <>Lr - | §
Fabneksstraat 7, 5961 PK Horst, Postbus 6094. 5960 AB Horst, telefoon 04709-84222, fax 04709-84333. SIMHA]: k J i*

___-"!__ - 1,

f "Tl I üüMRIFDfMAFN I
r:|| JUIFTDAilDflFirDil^UT !f I «VIE ■ ■ MMllirElmllMVi ■ ■
I//'»CI e Seat-dealers bieden deze maand zoveel voordeel, dat je jeafvraagt J

waar ze 't van doen. Zelfs Sint Nicolaas kon hun aanbod niet laten lopen. j

L/^^W n g*ng rï°or e knieën voor net gloednieuwe paradepaardje: 5
[NfflH de Seat Toledo. Begrijpelijk natuurlijk. ■ Het prijsvoordeel kan - door
TëSÊBL een belastingverhoging in 1992 - oplopen tot fl. 1.000,- ■ En u profiteert ;

Wk van extra voordeel op de actiemodellen. ■ Voor de Marbella en de Ibiza ;
hebben we bovendien de volgende surprise: financieren tegen 0% rente ï

y ■ En u mag betalen in vier (hele grote) stappen, tot in 1993! j
Laat de Seat-dealer nog maar even voor Sinterklaas spelen, toch?

\_\\\\\\\\\\__^____^_______^^ ■^_______\\\\\\_%

r/^MJ!!^^L^^^^^^l^ Gedreven Door Ambitie
; ' \$

BEEK, Automobielbedriif Coumans-Beek B.V, DSM-straat 7,046-371243.BRUNSSUM,Autobedrijf Chiaradia, Trichterweg 122,045-212843. HEERLEN,AutosportBrouns B.V, Schelsberg 175,045-725507ra-RKRAT^J)
Aarts, Hamstraat 211,045-412545.LANDGRAAF, Automobielbedrijf Ton Schuijren B.V (subdealer), Rötscherweg 60,045-313588.MAASTRICHT, Autobedrijf Peter Bandeen, Heerderdwarsstraat 25,043-635454. SU v*>

Automobielbedrijf Primair, Industriestraat 25 (Handelscentrum Bergerweg), 046-514364 ■ b . ____-^<J
Prijzen inclusief BTW excl afleveringskosten en anti-roestbehandeling. Wijzigingen voorbehouden. Het financieringsaanbod betreft een rentevrije vier-stappen-huurkoopovereenkomst met een looptijd tot 1 januari 1993 in samenwerkingmet onze financieringsmaatschappij op degebruikelijke/£^^-"£ JJS>^S_7^S^^^emm^^y^W.Ooo gulden. Minimale aanbetaling: 25%. De aanb.eding geldt zolang de voorraad strekt en alleen bij aanschaf van een nieuwe Seat Ibiza of Marbella personenwagen vóór 31 december 1991 en registrat.e vóór 15 januari 1992. Alle voordelen hebben betrekking oP u.t



Hoensbroeks experimentprimeur voor Limburg

Startsein renovatie
flats voor ouderen

Kledingdieven
aangehouden

BRUNSSUM - Eigenaars van
kledingzaken in het centrum van
Brunssum kunnen opgelucht
ademhalen. De Brunssumse po-
litie heeft gisteren vier mensen
opgepakt, die al maanden kleren
ontvreemdden uit verschillende
winkels. De daders zijn aange-
houden door agenten in burger .
De daders droegen lange jassen
met open voeringen, waarin de
gestolen goederen verdwenen.
De waarde van de gestolen kle-
ren bedraagt meer dan tiendui-
zend gulden.

Van onze verslaggeefster

Ochtendnevel

6 avond-, weekend- en zon-
'Ssdiensten beginnen op vrij-

! 'Savond en eindigen de volgen-
* Week vrijdagochtend om 8.30
Ir.

- Schinveldfhoonbroodt, Rumpenerstraat
S 5272323.
«erlen
Jfveld, Vergiliusstraat 18,

B.g.g. ®711400.

*'Ser, Kerkstraat 45 Waubach,■^3633. Voor spoedgevallen
?8 en nacht bereikbaar.
*fkrade - Eygelshoven
fhönefeld, Hoofdstraat 2,

*rkrade-West
£üssen,* Akerstraat 79,*415440.
pjerheide
"odapotheek Pricksteenweg,
462050. Zaterdag van 10.30 tot
Uur en zondag van 12 tot 13

Jf en van 18 tot 19 uur. Voor
wedgevallen dag en nacht ge-knd.
j^Pelveld - Bocholtz

Dr. Ottenstraat 9,
ftipelveld, ®441100. Zaterdag

11 tot 15 uur en zondag van
■30 tot 15 uur. Voor spoedge-JUenkan men terecht van 22 tot'"30 uur.

,°ensbroek - Heerlerheide
geweide, Stanleystraat 23,

°°r spoedgevallen eigen apo-,eek(bgg __ 711400).

IGH-Heerlen
'400. (Informatie over avond-

I1van artsen,
f'dartsen, apothekers en het
"°ene Kruis.)

HOENSBROEK - Woning-
bouw vereniging De Voorzorg
begint in januari 1992 met de
renovatie van 186 flats aan de
Weyenbergstraat en de But-
tingstraat/Terveurdtweg in
Hoensbroek. De appartemen-
ten worden geschikt gemaakt
voor 55-plussers en gehandi-
capten. De overige 231 flats
van de woontorens blijven on-
veranderd.

De Voorzorg heeft overeenstem-
ming bereikt met de Gezinszorg,
het Groene Kruis en de Federatie
Welzijnswerk Ouderen (FWO) over
de concrete invulling van het woon-
zorgproject.

In de garageboxen van de twee
woontorens in Hoensbroek wordt
kantoorruimte gerealiseerd voor de
zorginstellingen. De FWO krygt een
aparte recreatiezaal voor haar acti-
viteiten. Daarnaast worden de flat-
gebouwen voorzien van brancard-
brede deuren en automatische
deuropeners. De drempels worden
op de meeste plaatsen verwijderd.

GROENE KRUIS

De Voorzorg wil oudere flat- en
wijkbewoners zorg op maat aanbie-
den. „In een gebied dat zo sterk
vergrijst als Hoensbroek is het be-
langrijk om nu maatregelen te ne-
men, zodat ouderen ook in de toe-
komst zelfstandig kunnen blijven
wonen", zegt directeur B. Putman
van De Voorzorg.

De woningbouwvereniging betaalt
zelf het leeuwendeel van derenova-
tie, 1,5 miljoen gulden. De Stuur-
groep Experimenten Volkshuisves-
ting van het ministerie van VROM
steunt het plan met een subsidie
van 560.000 gulden. De provincie
stelt in het kader van de sociale ver-
nieuwing 150.000 gulden beschik-
baar. Putman verwacht dat het
project medio september wordt vol-
tooid.

([''enten gezondheidscentrum
t e*isbroek-Noord kunnen dag
ü'ftacht bellen, ©214821. Uit-eend voor spoedgevallen:
'VlBOO-J erigen dienen in geval van
L,?d eerst de eigen huisarts teven.)uen.)

PANDARTSEN

HULPDIENST SOS:v~,W*_ en nacht bereikbaar,
19999.

\ laehtsziektebestrijding:. üürs infolijn', ©740136.
Van onze verslaggeefster

DEN HAAG/HEERLEN - Autobe-
drijfRaets in Heerlen weet binnen
twee weken of de Raad van State
vergunning geeft voor het opslaan
van autowrakken op het bedrijfster-
rein aan de Prinsenstraat.

" Desiree (l) en Maja werken vol vuur aan een marionet. 'Jongens zijn niet altijd beter.
Foto: KLAUS TUMMERS

jj^flen - Hulsberg - Voerendaalij^en, Parellelweg Zuid 70
Csberg, ©04405-2185. Spreek-
w zaterdag en zondag van 11i\,l2 uur. B.g.g. bel TIGH,,' 11400.
(tirade - Übach over Worms -LJ-Wenhagen - Eygelshoven
tJ^mens, Hoofdstraat 72 Kerk-
lue. ©457220. Spreekuur van
lj'°o tot 12 uur en van 19 tot„ '*° uur.■k.
VZjPelveld - Bocholtz - Gulpen -
C ' w«lre " Wïttem
L^Hen, Past. Laevenstraat 21
Csdaal, ©04459-1927. Spreek-
if,^an 11.30 tot 12 uur en van
Ik" 0 tot 18 uur.
Ij^ssum - Schinveld - Nuth -(jj^sbroek - Schinnen
\pits, Meysstraat 8 Wijnands-
;iue- ©245080. Spreekuur van
I»,° tot 12 uur en van 17.30 tot

*»Ur

vestering op eigen risico heeft ge-
daan. „We willen het aantal bedrij-
ven dat autowrakken mag opslaan
beperken. Als Raets toch een ver-
gunning krijgt, staat het hele pro-
vinciale wrakkenplan op losse
schroeven. Bovendien wordt de
overheid zo ongeloofwaardig, om-
dat in feite elk autobedrijf dan
sloopauto's zou mogen opslaan", al-
dus de woordvoerster.Schroevedraaier net zo

leuk als Barbiepoppen Plan voor hulp
lokale omroep

Het project moet de basischoolleer-
lingen ertoe bewegen om voor een
technische opleiding te kiezen. „Op
het gebied van techniek hebben
meiden een achterstand tegenover
jongens, zelfs meisjes op een athe-
neum. Deze leeftijdsgroep laat zich
nog gemakkelijk beïnvloeden en
kan dus inlopen", vertelt Neven. Szashalombatta

" Volgens de krant heeft me-
vrouw Janssen een passie voor
het fotograferen van bomen en
huizen. Vooral de trapjes die
van de oevers van het Ageri-
meer naar de huizen voeren,
zouden de Brunssumse 'begeis-
tern', omdat zoiets in het platte
Holland niet voorkomt. Oké, bij
de Zwitserse bergen vallen ze
natuurlijk in het niet, maar
heuvels hebben we toch wel in
Nederland! Ook in Brunssum.
Dus om trapjes voor huizen te
zien, hoefje niet helemaal naar
Helvetica.

Raets ligt daarover al enkele jaren
in de clinch met het provinciebe-
stuur dat geen toestemming wil
geven voor het opslaan van sloop-
auto's. Deze weigering werd eerder
al door de Raad van State onderuit
gehaald, omdat ze niet goed was on-
derbouwd. Bovendien stelde de
Maastrichtse rechter Raets min of
meer in het gelijk door te beslissen
dat de provincie in juli van dit jaar
onrechtmatig zeventien sloopauto's
van het terrein heeft weggesleept.
De provincie is tegen deze uit-
spraak in beroep gegaan.

Raets hoopt via een voorlopige be-
slissing van de Raad van State een
vergunning te krijgen. Hij zegt deze
auto's nodig te hebben om onderde-
len te verkrijgen voor de auto's die
bij zijn bedrijf ter APK-keuring
worden aangeboden. Om die reden
heeft hij ook voor ruim zes ton een
aangrenzend terrein aangekocht.
Deze investering dreigt door de
houding van de provincie in rook
op te gaan.
Een woordvoerster van de provin-
ciezei tijdens een hoorzitting bij de
Raad van State dat Raets deze in-

In navolging van Zeswegen en Mo-
lenberg start Zymose in 1992 ook
met het project in Eikenderveld,
Heerlen-Noord en Hoensbroek.

Door een subsidievan de gemeente
blijven dekosten voor de deelneem-
sters beperkt tot één gulden per
middag, inclusiefeen glaasjeprik in
de pauze.

" Volksdansgroep Cramignon
uit Heerlen heeft contacten met
een Hongaarse volksdansgroep
uit bovengenoemd plaatsje bij
Boedapest. Tijdens een bezoek
aan hun collegae hebben de
Heerlenaren opgetreden in het'
kindertehuis Fövdrosi in de
Hongaarse hoofdstad. Bij
thuiskomst is Cramignon een
kerstactie gestart voor de kin-
deren van Boedapest. Dat heeftgeresulteerd in een volle vracht-
auto die afgelopen maandag
vol speelgoed, kleding en snoep
naar Hongarije is afgereisd.

Raad nu akkoord
met begroting

- De gemeente-
Sf t^ an Onderbanken heeft de

I^Z'ng 1992 gisteren alsnog aan-!\_i .n" Tijdens de algemene be-
ft gingen van 21 en 22 novem-

ber* a^ten de stemmen bij zes

C2es'S^aggevend werd daardoor de
\v er,Van e zieke Jo Raets, lid van
\\ Kleine Onderban-Pvz*ij stemde gisteren vóór deoting.

„Nog steeds wordt bijna vanzelf
aangenomen dat meisjes geen aan-
leg of interesse hebben1 voor techni-
sche vakken", zegt coördinatrice
Ingrid Neven. Technika 10 bewijst

De meisjes komen acht woensdag-
middagen anderhalf uur bij elkaar
in het buurtcentrum van Zeswegen
aan de Mhnzetellaan. Onder bege-
leiding van twee vrouwelijke gast-
docenten leren ze omgaan met hout,
papier en elektriciteit. Het spreekt
de deelneemstertjes vooral aan dat
ze broertjes en buurjongens kunnen
laten zien dat ze óók met gereed-
schap kunnen omgaan. „Jongens
zijn niet altijd beter of sterker", roe-
pen ze in koor.

HEERLEN - Desiree (11) vindt
knutselen leuk. Thuis mag ze dat
niet vaak. Haar vader bewaart kar-
weitjes met hamer en zaag voor
zichzelf. Veel meisjes mogen pa niet
meehelpen, hun broertjes daarente-
gen wel. Om ook meiden vertrouwd
te maken met techniek is Zymose
in Heerlen begonnen met het pro-
jectTechnika 10. Na de wijkMolen-
berg draait het scholingsproject nu
in Zeswegen.

het tegendeel. Met rode wangen
werkt een groepje meiden (10-12
jaar) uit Zeswegen aan een houten
marionet. Priem en schroevedraaier
zijn hen net zo üef als een barbie-
pop.

De jeugd van Zeswegen geniet vol-
op van het project, maar wat de
meiden na de basisschool gaan
doen weten ze nog niet precies. De
tienjarige Maja haalt haar schou-
ders op. „Knutselen is nu wel leuk,
maar later ?"

LANDGRAAF - De fracties Ber-
tram/Horbach en Vrouwenappèl
vinden dat de gemeente de lokale
zender Omroep Landgraaf met een
borgstelling van een ton te hulp
moet komen. De omroep verkeert
in financiële moeilijkheden, maar
die zijn volgens de fracties van tij-
delijke aard.
Bertram/Horbach en Vrouwenappèl
willen het voorstel volgende week
donderdag in deraad brengen. Als
Omroep Landgraaf het geld daad-
werkelijk benut, zou dat later verre-
kend kunnen worden met gemeen-
telijke subsidies voor de lokale,
omroep. De borgstelling heeft op
die manier geen financiële gevolgen
voor de gemeente, aldus de indie-
ners van het voorstel.

Snel duidelijkheid over
opslaan sloopauto's Raets

De stichting is zeer tevreden met
het resultaat. De campagne is ge-
slaagd en de kinderen zijn bewust
met het milieu bezig. „Ik heb ge-
leerd dat ik niet alles zomaar kan
weggooien. Afval hoort in de afval-
bak thuis", vertelt de 11-jarige Ilona
van der Meijden uit Landgraaf. Net
als de andere kinderen is ze enthou-
siast over de campagne en de ver-
toonde film. „Je moet veel liefde
voelen voor de natuur. Dieren moe-
ten ook kunnen leven en afval mag
jeniet zomaar weggooien", aldus de
10-jarige Hanka Clout uit Land-

Verjaardag (2)

" De meesten onder ons vieren
hun verjaardag normaal ge-
sproken (al dan niet noodge-
dwongen) rond eigen haard.
Zeker met het toenemen van het
aantal kaarsjes op onze ver-
jaardagstaart geven we er de
voorkeur aan 'lekker thuis' te
blijven. Zo niet Wühelmina
Janssen uit Brunssujn. Deze
reislustige dame vierde onlangs
haar 82e verjaardag in het
Zwitserse kanton Zug. Een op-
merkelijk gebeuren. Dat vond
ook de plaatselijke krant het
Buger Tagblatt. De editie 'Zug'
wijdde maar liefst een kwart
pagina-groot artikel aan de be-
levenissen van deBrunssumse.

Verjaardag

Badkamer
" Gisteren is op de Open Uni-
versiteit (OU) een verbouwde
en uitgebreide crèche geopend-
Hier kunnen kinderen terecht
van nul tot vier jaarvan werk-
nemers van de OU. De crèche
heeft de beschikking over drie
grote groepsruimten, een bin-
nen- en buitenspeelruimte, vijj
slaapkamers, een badkamer,
een apart kindertoilet en een
fraaie keuken. Het kinderver-
'blijf voldoet nu aan de normen
voor kinderopvang van de ge-
meente Heerlen. Per dagdeel
kunnen er 32 zuigelingen, peu-
ters en/of kleuters terecht. De
wachtlijst voor de crèche kan
nu in de prullenbak.

Haaruitval
" Er komt een man bij de dok-
ter. ,J_okter, ik heb toch zon
last van haaruitval. Kijk zelf
maar", zegt de man en hij
neemt zijn muts af. „Oei, dat
ziet er niet zofraai uit", schrikt
de medicus. ,JComt dat meer
voor in uw familie?", vraagt
hij. ,^iet dat ik weet", ant-
woordt de patiënt. ,JZn welke
shampoo gebruikt u dan wel,
meneer?", vervolgt de arts.
„Daar kan het beslist niet aan
liggen", zegt de man, „want ik
was mijn haar altijd met een
hoofdwasmiddel."

Simpeldorp
" 'Met de gemeente Simpeldorp
spreekt U. Goedemorgen', klonk
een vriendelijke stem aan de
andere kant van de telefoon. In
eerste instantie dacht de beller
het verkeerde telefoonnummer
gedraaid te hebben. Al spoedig
bleek echter dat de dame zich
had vergist. Ze schrok er zelf
van. 'Sorry, Simpelveld. Neemt
U mij niet kwalijk. Wij nemen
het haar helemaal niet kwalijk.
Klinkt immers best aardig:
Simpeldorp. Maar de link naar
een verkeerde interpretatie is
snel gelegd. Vandaar simpel-
tjes: Simpelveld.

Top secret

" In het boek 'Pech onderweg'
mag het volgende probleem van
een man uit Kerkrade worden
bijgeschreven. Hij had zijnfietsin Kerkrade geparkeerd om te
gaan winkelen. Het rijwiel
werd afgesloten met een 'Top
Secret' ANWB-fietsslot. Toen de
man met boodschappen terug-
kwam bij zijn stalen ros, bleek
zijn slot 'zeer deskundig' ver-
wijderd. Maar zijn fiets stond
er nog. Hij verzoekt nu de slot-
tendief ook het sleuteltje te ko-
men afhalen. Naam en adres
van de fietser zijn bij ons be-
kend. Die van de dief zijn nog
'top secret.

graaf. Haar klasgenootjes vallen
haar snel bij. „Dieren moet je niet
dood maken. En het is gemeen als
je rommel om je heen maakt",
klinkt het van alle kanten.

Niet alleen kinderen hebben ge-
leerd van de Aktie Klein Chemisch
Afval, ook de leerkrachten. Zo ver-
telt onderwijzer Paul Frank van de
Landgraafse Winkelhof, dat hij zijn
eigen gedrag heeft veranderd dank-
zij de opmerkingen van de scholie-
ren. „De kinderen hebben me een
paar keer betrapt toen ik zonder na
te denken papier weggooide."

Het bewust maken van de ouders
door de kinderen was het tweede
doel van de campagne. Volgens Sil-
vertand is dat de beste manier om
ouders bij de milieuproblematiek te
betrekken. „Ouderen weten meestal
niet wat ze zich bij chemisch afval
moeten voorstellen. Dat olie en bat-
terijen in die categorie thuis horen
weten ze nog wel, maar dat is dan
vaak alles", aldus Silvertand.
De Aktie Klein Chemisch Afval is
afgelopen, maar de kinderen gaan
door. Die willen voor de rest van
hun leven milieubewust leven.

achtdienst voor spoedgeval-
F Heerlen: ®713712." Nuth-
l?erendaal-Simpelveld:

Brunssum-Schin-e'd-Jabeek: ®259090. Hoens-
k°ek-Merkelbeek-Bingelrade:
?25588. Kerkrade: ®459260.
&elshoven-Landgraaf:

RTSEN
spoedgevallen @711400

fandweercentrale) bellen.

f^krade-OostJl zaterdag 12 uur vlg. telefoon-antwoorder van eigen huis-
-3 Voor spoedgevallen éérst'tonisch contact opnemen
k*t de dienstdoende arts. Van
''erdag 12 uur tot zondagmor-
? 10 uur Vluggen, ®452913.
js> zondagmorgen 10 tot maan-
t?fnorgen 8 uur Schiffers,[*52176.

- Bocholtz
3dag en zaterdag Mom,
i'^393B. Zaterdagavond en zon-
/* Schiffelers, ©04451-1500.

Meyer, ®313186 en
Ypma, __320660.

HEERLEN - Deze week is de Aktie
Klein Chemisch Afval van de Stich-
ting Milieu Op School afgesloten.
Dat gebeurde in het H5-theater in
Heerlen waar voor 818 kinderen een
film werd vertoond. ,
De SMOS startte vorige jaar decem-
ber met een voorlichtingscampagne
over klein chemisch afval voor ba-,
sisscholen in Oostelijk Zuid-Lim-
burg. „We wilden de kinderen dui-
delijk maken wat chemisch afval
precies is", aldus W. Silvertand van
de stichting. De stichting heeft voor
de scholen gratis boeken, video's en
batterijboxen samengesteld.

Kinderen leren ouders
goed omgaan met milieuHEERLEN - De politie van Heer-

len heeft dinsdagnacht rond vier
uur op de Rennemigstraat een 23-ja-
rige autokraker uit dieplaats aange-
houden. De man is vastgezet.
De Heerlenaar wekte de aandacht
van een politiepatrouille, omdat hy
een groot pak bij zich had. Bij on-
derzoek bleken daar diverse gereed-
schappen in te zitten. Die had hij
even daarvoor gestolen uit een be-
drijfsauto die geparkeerd stond aan
de Ir.Van de Waterschoot van de
Grachtstraat.

Autokraker gepakt
Parkeerboete
wordt aanslag

HEERLEN - Heerlense burgers die
verzuimen parkeergeld te betalen,
kunnen vanaf 1 januari een nahef-
fingsaanslag verwachten. Deze zal
duurder zijn dan de huidige par-
keerboete: het niet betaalde bedrag
aan parkeergeld plus een bedrag
van 65 gulden. Dit bedrag bestaat
uit de kosten van controle en het
opleggen van een naheffingsaan-
slag.
De parkeeraanslag moet net als de

boete bij de politie betaald worden.
Als het bedrag niet betaald wordt,
zal de gemeente de deurwaarder in-
schakelen om toch het verschuldig-
de bedrag te innen. Burgers kunnen
een bezwaarschrift indienen bij de
gemeente.
Als het bezwaar niet geaccepteerd
wordt, kan daartegen beroep aange-
tekend worden bij de belastingrech-
ter van het gerechtshof in Den
Bosch. Dat betekent echter geen
uitstel van betaling.
De gemeente Heerlen maakt hier-
mee gebruik van de wettelijke mo-
gelijkheid om per 1 januari parkeer-
boetes te vervangen door een belas-
tingaanslag.

" De ochtendnevel trekt op. Een vogel zoekt een heenkomen. Vijf trotse wilgen ontwaken. Het water toont
zich rimpelloos. Nog even en de schaatsenkunnen uit het vet. Toch? Foto: CHRISTA HALBESMA
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' Die schönste Verbindung von Leben und Wohnen

O
____]

R

5100 aachen, wirichsbongardstraße 18
fISH JÜ^H gegenüber disenbrunnen
l^yj^jglJil telefon 0949-241/407919-20
[P] bp-pjrkhaus wirn.hsbon^jrdstraiïc

O l'^jiSißËFl HEERLEN fA 'EENMALIGE fj
Mf DWANGVER- fASH KOOP %MlgH^^-^-1 ± 300 Perzische en M

Sv n 11.1 N G HUIS Chinese zijden e.a.
tCentrum tartl" Q. — w.o zeer vele zijden

Beëdigd exemplaren, zeer fijn ge-
Ijxateur en veilinghouders knoopt Qoum, Keshan.STebriz, Nam korkwol, Istahan, Bidjar. Beloutch, Bochara,
Tibetaanse tapnten, enz In alle gangbare maten. Alle met
certificaat van echtheid., Deze handgeknoopte tapijten zijn o.a. afkomstig uit de

I faillissementen van Perzisch Centrum Abassi te Zaandam

Hen J. Tamiz te Vlaardingen.
Collectie gouden en zilveren sieraden
w.o. gouden colliers, ringen, oorknoppen, armbanden en
broches bezet met diamant, briljant, saffier, smaragd, ro-

I bijn, topaas, amethist, enz. Zilveren sieraden met onyx
| en markeciet. Hollandse miniaturen, enz.
| Chinees porselein
[ ww o. exclusieve vazen 1.50 m hoog, dekselvazen, gem-
I berpotten, bloempotten. Imari, Petrus Regout, zeer fijn
■ eierschaalporselein; aardewerk tuinpotten.
I Exclusieve collectie bronzen en houten

S
beelden

' w.o. prachtige art-deco figuren, vrouwenfiguren met
toortslamp, klassieke beelden, cupido's, bronzen tafels
met glasplaat, bronzen honden, kraanvogels. Houten
(hobbel-)paarden, honden, olifanten, zwanen, ganzen,
enz

| Chinese laque- en rozehouten meubelen
| w.o. complete zit- en eethoeken, vitrinekasten, TV-kas- I| ten. kamerschermen, salontafels, bijzet- en plantentafels,

enz.
Fraaie geslepen spiegels in klassieke, art-deco-, moder- ,

| ne lijsten, enz. Kristallen karaffen met glazen, vazen, j
fruitschalen Mondgeblazen glaswerk, glasbomen Cloi- Jlsonné. Tiffany lampen. Houten reclameborden. Vogel- ■£' kooien. Poppenwagens, Arresleeën. Kleinmeubelen. JHI Smeedijzeren kroonluchters. Klokken, wo Friese ft£

' staartklok en stoeltiesklok, régulateurs, pendules, enz. JB
_2É Partij verkoop voor handelaren mogehik.

VERKOOPDAGEN
Donderdag 12 december van 14 00-21 00 uur

WA Vrijdag 13 december van 10.00-18 00 uur H
Zaterdag 14 december van 10.00-17 00 uur

ADRES
STADSSCHOUWBURG HEERLEN, Burg van Grunsven- £BfA plein 145te HEERLEN Mte_Sß§Bs

*♦< IWINNENDE
STAATSLOTEN
ieEN2eTREKKING

DEC. '91
- 824eStaatsloterij, leen2e trekking 12december1991., .

In de 1e trekking ruim 490.000 prijzen samen
zon ’ 9.500.000,-.

22 prijzen van ’ 25.000,- op alle lotnummers 010284
22 prijzen van ’ 5.000, - op alle lotnummers 055415

220 prijzen van / 1.000,- op alle eindcijfers 3033
2.200 prijzen van ’ 250,- op alle eindcijfers 787
2.200 prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers 875
2.200 prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers 916

22.000 prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 95
22.000 prijzen van ’ 50, - op alle eindcijfers 40

220.000 prijzen van ’ 15,- op alle eindcijfers 1- 220.000 prijzen van ’ 10,- op alle eindcijfers 5

In de 2e trekking ruim 290.000 prijzen samen
zon ’ 11.000.000,-.

22 prijzen van ’ 50.000,- op alle lotnummers 044544
22 prijzen van ’ 20.000,- op alle lotnummers 007482
22 prijzen van ’ 2.000,- op alle lotnummers 038623

220 prijzen van ’ 1.000,- op alle eindcijfers 5118
2.200 prijzen van ’ 250,- op alle eindcijfers 298
2.200 prijzen van ’ 250,- op alle eindcijfers 155
2.200 prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers 302
2.200 prijzen van ’ 100,- op alle eindcijfers 671

22.000 prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 91
22.000 prijzen van ’ 50,- op allg eindcijfers 69
22.000 prijzen van ’ 50,- op alle eindcijfers 24

220.000 prijzen van ’ 20,- op alle eindcijfers 9

i

Zetfouten voorbehouden.
De uitslag van de derdetrekking wordt

uitgezonden op TV. Kijk a.s. maandag naar
Veronica TV2, aanvang 17.50uur.

GEEN MOOIER LOT
DAN N STAATSLOT.

HUISDIERHERRIE
Doe er iets aan! De Nederlandse
Stichting Geluidhinder helpt bi| het
vinden van een oplossing voor alle
vormen van lawaai in en om huis.
NSG, Postbus 381, NTO^"*
2600 AJ Delft. 1100

Rolluiken
(Heroal-systeem)

Zonwering
Kunststoframen

P. Greymansstraat 18
SCHINVELD

tel. 045-256371
Vraag vrijblijvend

prijsopgave

TOTALE j
w I _____________ I I^l

UITVERKOOP
Wij hebben weer honderden 'nieuwe meubelen en oosterse!
tapijten van onze fabriek en
magazijnen aangevoerd.

■ , c ._ _____
Enorm is onze voorraad bankstellen, kasten, relaxfauteuils, c_ e

fit-form-fauteuils, kleinmeubelen, spiegels, matrassen en lattenbodems, 5
kortom, te veel om op te noemen. 5

Ook onze oosterse-tapijtenafdeling hebben wij verhuisd naar I |
de 1 e etage, waar ute kust en te keur uit onze enorme collectie I {jj
perzen, nepals, berbers, kussens en tafellopers bij daglicht een I ïji
keuze kunt maken. De gehele collectie bieden wij. u aan voor I l

DE HELFT VAN DE PRIJS!!! I l
Alles moet weg voor bijna of
meer dan de helft van de prijs!

. ,—. i

"
am v»n»r E.naho«n * » E">ono«er.

■ H ■■ U___. _ _ "»'«S VCUvo Bom ? \ Hoe-monoiSchreurs Meubelen b-v. üü, |:
UMBHiChT SCHHCUHS

V»n»l AK«n £39 U"IW) 10 fjj» S ,„a
,
o»o»9»n 101 __lsi«g "1 j

UrmonO G^lee"

Molenstraat 10, Limbricht, tel. 046-516961 ? *-ILLangs de grote weg Sittard-Born, ruime parkeergelegenheid I ""*""' ■-$£'£
Geopend: di t/m vrij van 9.30-18.00 uur, zat. 9.30-17.00 uur
's maandags gesloten - lEDERE VRIJDAG KOOPAVOND TOT 21.00 UUR.

: -===— ——^

£B^^ Hoofdkantoor: Filiaal:
Holzstraat 93a Penningkruid 1

OP 6461 HM KERKRADE 5611 GM ZEELAND
\}f Tel. 045-351588 Tel. 08865-3306

Fax 045-352124 Fax 08665-3535

December = kado-maand
Ml:
AT-286, 16 MHz, 2 MB RAM, 40 MB harddisk, mini-tower, 2
floppydrives (5.25" + 3.5"), 20 diskettes (10*5.25" + 10*3.5"),
VGA monochroom monitor, MS-DOS 5.0, Windows 3.0,
keyboard, printerkabel, STAR LC-20, 500 vel papier en 2
staatsloten
Complete set voor slechts ’ 2595,- Incl. BTW

Set 2:
386SX, 25 MHz, 4 MB RAM, 100 MB harddisk, mini-tower, 2
floppydrives (5.25" -f- 3.5"), 20 diskettes (10*5.25" + 10*3.5),
VGA monochroom monitor, MS-DOS 5.0, Windows 3.0,
keyboard, printerkabel, STAR LC-20, 500 vel papier en 3
staatsloten
Complete set voor slechts ’ 3425,- mcl. BTW

Set 3:
386DX, 33 MHz, 4 MB RAM, 100 MB harddisk, BIG-tower,2
floppydrives (5.25" + 3.5"), 20 diskettes (10*5.25" + 10*3.5"),
VGA monochroom monitor, MS-DOS 5.0, Windows 3.0,
keyboard, printerkabel, STAR LC-20, 500 vel papier en 4
staatsloten
Complete set voor slechts ’ 4095,- mcl. BTW.

Meerprijs VGA kleurenmonitor(1024*768): ’ 550,- mcl. BTW
Meerprijs EPSON LQ-200 printer : ’ 330,- mcl. BTW
SHOWROOM IN KERKRADE IS GEOPEND MA T M VR 13 00-18 00. ZATERDAG 10 00-17 00 EN KOOPAVONDEN

Bekendmaking
Het Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap
Limburg maakt, gelet op artikel 24, tweede lid, onder
c van de Wet algemene bepalingen milieuhygiëne,
bekend dat het voornemens is om op de aanvraag
om vergunning ingevolge de Wet verontreiniging
oppervlaktewateren van de gemeente Maastricht
voor het lozen van overstortwater op de
waterlossing, genaamd Jeker te Maastricht
(ingeschreven onder nummer V9l-140), positief te
beschikken onder een aantal voorschriften.
De ontwerp-beschikking, alsmede de aanvraag en
andere ter zake zijnde stukken liggen vanaf 16
december 1991 tot en met 30 december 1991 ter
inzage liggen en wel:- op het kantoor van genoemd zuiveringschap.
Kapelaan Sarsstraat 2 te Roermond op werkdagen
van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot
16.00 uur(afdeling Vergunningen);

.-. ten gemeentehuize van de gemeente Maastricht
Z Stadhuisstraat 5 te Maastricht (Stadskantoor I,

begane grond) gedurende de kantooruren van 09.00
uur tot 16.00 uur en bovendien elke donderdag tot
19.00 uur, alsmede tijdens de kantooruren na

bovengenoemde datum op het kantoor van genoemd
zuiveringschap en het gemeentehuis van de
gemeente Maastricht tot het einde van de termijn
waarbinnen beroep kan worden ingesteld tegen de
beschikking op de aanvraag.
De aanvrager, alsmede degenen die bezwaren
hebben ingebracht naar aanleiding van de aanvraag
en een ieder die aantoont dat hij daartoe
redelijkerwijs niet in staat is geweest, kunnen tot
bovengenoemde datum gemotiveerde schriftelijke
bezwaren inbrengen naar aanleiding van de
ontwerp-beschikking.
Degene, die een bezwaarschrift indient, kan
verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te
maken. Een bezwaarschrift dient te worden gericht
aan het Dagelijks Bestuur van het Zuiveringschap
Limburg, Postbus 314, 6040 AH Roermond.
Roermond, 13 december 1991

Het Dagelijks Bestuur nvd.

Zuiveringschap Limburg

iiMËfwÊnr"**i*tii**tiit*itiiriiiisiiititifii
verandas Genk N. V.
sr_wmm___m___m__WM_wMrjrrii*Mi*it£t**rw*Më_tttiirt§ittt

Showroom Genk-België: Hasseltweg 194 - 3600 GENK - Tel. 09 32 11 36 32 $
Autobaan Heerlen-Antwerpen Afrit Genk-Oost 5 km.

Showroom geopend iedere werkdag van 10h-18h. Zaterdag en zondag van 14h-l^",^i.
U kunt onsook bellen voor een vrijblijvend bezoek bij u aan huis of verstuur de antwoor

AZ verandas: exclusiviteit tegen betaalbare prijzen.
Uitbreiding van uw woon - leefruimte, 12 maanden per jaar.

Unieke reflekterende dakbedekking en super isolerende beglazing.
Uw bouwaanvraagT.b.V. Vergunningkosteloos door ons verzorgd.

Vakkundige begeleiding en plaatsing van A tot Z..—T
I

Antwuordbun (in gefrankeerde enveloppe A.U.8.)

Ja, ik'wens een bezoek aan huis voor vrijblijvende veranda informatie.

I Naam *"
I Straat ■ " j
I Postcode Gemeente —: i
I Telefoon |
I ___^j



Brabander eist nog enkele tonnen salaris Weinmann-ploeg op

Van der Poel zet
Godefroot voor blok

nog starten in de Tour, maar op;
weg naar I'Alpe d'Huez, de
plaats waar hij ooit twee keer als
etappewinnaar was binnengeko-
men, moest hij de strijd staken.
Ook in de Ronde van Spanje, en-
kele maanden geleden, dwongen
rugklachten hem tot een vroeg-
tijdig afscheid. Daarna is hij niet
meer in wedstrijden uitgeko-
men. Nadat hij in Warschau-Ber-
lijn-Praag 1980 op de tweede
plaats beslag had gelegd, werd
Peter Winnen in augustus dat

jaar beroepsrenner, eerst enkele
jaren onder de hoede van Gode-
froot, daarnavan Post en tenslot-
te van Raas. Hij werd in de Tour
(waar hij behalve twee maal op
I'Alpe d'Huez een keer in Morzi-
ne etappewinnaar werd) respec-
tievelijk vijfde, vierde en derde
in de eindstand. Ook bezette hij
twee keer de tweede plaats in de
Ronde van Zwitserland. Het be-
halen van de Nederlandse titel,
vorig jaar in Meerssen, was zijn
laatste wapenfeit/

ningen dwongen de 34-jarige
beroepsrenner uit Venray tot de-
ze beslissing. „Het dienstver-
band met Buckler loopt op 31
december af. Bovendien, mijn li-
chaam kan geen topsport meer
bedrijven", zegt hij.
Een aanrijding met een wagen
van de NOS aan de vooravond
van de Tour de France 1990 was
het begin van het einde. Sinds-
dien is Peter Winnen nooit meer
op zijn vroegere niveau terugge-
keerd. Weliswaar kon hij dat jaar

Peter Winnen stoptVENRAY - Peter Winnen heeft
een punt gezet achter zijn wieier-
loopbaan. Dit bevestigde hij gis-
teravond. Rug- en heupaandoe-

DOOR BENNIE CEULEN Anderlecht in
slotfase verrast- Adrie van der Poel is het wachten

'P achterstallig salaris van zijn vorige werkgever Weinmann
>eu. De Nederlandse topwielrenner zou over 1990 nog enkele
'°nderdduizenden guldens van de Zwitserse fabrikant van rij-

te goed hebben. Na een jaar wachten en doel-
jtos touwtrekken om zijn centen heeft Van der Poel ploeglei-
'er Walter Godefroot, met wie hij sinds vorig seizoen in onmin

persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de wanbetalingen,
'andaag probeert de zaakwaarnemer van Van der Poel in een
|esprek met Godefroot het financiële conflict op te lossen. In-
ien hij zijn geld niet krijgt, stapt de renner naar de rechter. In
lat geval zou het Walter Godefroot wel eens duur komen te
[^an, want naar verluidt heeft de Belgische teamleider in zijn
kntract met Van der Poel zijn huis in onderpand gegeven.

Nlukkig heb ik meer dan eenfj's," reageert Walter Godefroot
fsgevraagd fel. „Ik ben hoofdelijk
P^sprakelijk, maar het geld dat
[^ der Poel nog te goed heeft is
Ppr mij geen onoverkomelijk be-
rg. Deze zaak zal opgelost wor-fc."

die dit seizoen verhuisde naar het
Tulip-team van José de Cauwer,
kopman. Weinmann trad ook dit
jaar als hoofdsponsor van de ploeg
Godefroot op, maar in april bleek al
dat het Zwitserse bedrijf in zijn een-
tje niet alle salarissen kon betalen.
Eddy Merckx trad toen voor zijn
vriend Godefroot als reddende en-
gel op.

Kersvers UCI-voorzitter Hein Ver-
bruggen is op de hoogte van het
geschil tussen Godefroot en Van
der Poel. „In het informele circuit
heb ik hierover enkele dingen ver-
nomen," houdt Hein Verbruggen
zich op devlakte. „Officieel werd ik
echter niet geïnformeerd."

[°d.efroot ontkent, dat Van der
t **_ die in 1989 en 1990 achtereen-
P'gens bij de ploegen Domex en
fe'nmann onder zijn hoede fietste,

I tftele tonnen te goed heeft van zijn
r'rirnann-seizoen, waarin hij de
i jjistel Gold Race won. Godefroot:
ffet gaat ook niet om salaris; wel
P 1achterstallige premies. Ik ben in
Verhandeling met Weinmann enp ervan overtuigd, dat Adrie zijn
Pd krijgt."

Geroddel Adrie van der Poel won vorig jaarvoor Weinmann de Amstel Gold Race. Hij wacht echter nog steeds op het geld van zijn
toenmalige sponsor. Foto's: DRIESLINSSEN

Verleden
Voor alle duidelijkheid vertelt Ver-
bruggen, dat hij in het verleden als
FICP-voorzitter met een aantal ver-
gelijkbare gevallen te maken had.

BUDAPEST - Darko Pancev is een
lepe spits die alle aandacht ver-
dient. Twee minuten voor tijd van
Rode Ster Belgrado-Anderlecht was
Graeme Rutjes de Joegoslaaf heel
even kwijt. Pancev nam een schitte-
rende pass over veertig meter su-
bliem mee en passeerde in één
beweging doelman De Wilde. Be-
kerhouder Rode Ster won in het
toernooi van de landskampioenen
met 3-2.

Voor Anderlecht verliep de slotfase
desastreus. Een voorsprong van 2-1
ging verloren en John Bosman
kreeg de rode kaart nadat een kop-
duel met Najdoski onvriendelijk
eindigde. Ook de Joegoslaaf moest
van scheidsrechter Sundell inruk-
ken. Als Ajacied kreeg Bosman al
eens de rode kaart in de halve fina-
les tegen Zaragoza, waardoor hij de
gewonnen finale tegen Lokomotiv
Leipzig miste.

De ploeg van De Mos is na twee
ronden in het nieuwe systeem bij de
landskampioenen laatste met een
punt. Bij winst waren de Belgen op
gelijke hoogte gekomen met Samp-
doria, dat in maart de volgende te-
genstander is.

In Budapest, uitwijkplaats van Ro-
de Ster wegens de burgeroorlog in
Joegoslavië, bleek dat de Servische
club over veel talent en mentaliteit
beschikt. Na het behalen van de
Europacup afgelopen seizoen ver-
trokken de vedetten Prosinecki,
Stojanovic, Binic en Sabanadzovlc
naar het westen. Bovendien was Sa-
vicevic donderdag geschorst van-
wege zijn rode kaart afgelopen za-
terdag in Tokyo, waar Rode Ster de
wereldbeker voor clubs won.

Voor 4.000 toeschouwers, waar in
Belgrado naar topduels 80.000 fans
komen kijken, nam de 'thuisclub'
na negentien minuten de leiding
door Ratkovic. De 17-jarige Gha-
nees Lamptey maakte met links
gelijk, international Nilis bracht
Anderlecht tien minuten na de pau-
ze op voorsprong. Invaller Ivic, op
de rand van buitenspel, en Pancev
zorgdenvoor de Belgische deceptie.

'Als we van Düsseldorf verliezen, kan ik vertrekken '

Dagen van Lerby lijken geteld

f de vraag waarom de Zwitserse
ffta nog steeds niet betaald heeft,
i-^elt Godefroot even. Vervolgens
Rwoordt hij: „Dat kan ik niet zeg-
P- Hoe meer je in de potroert, hoeter het gaat stinken. Ik weet wie
P>ter deze zaak steekt. Er wordt
peel geroddeld. Ik ga die zaak
F*t Van der Poel beslist afhande-
P- Maar dat gaat niet van vandaag
r morgen. Ik ben ook met handen
F Voeten gebonden aan de spon-

„De FICP heeft toen in enkele za-
ken opgetreden. Renners die van
Italiaanse sponsors nog geld te goed
hadden. En Gerrie Knetemann en
Jean Habets die vanwege de Skil-
ploeg nog geld van Jean de Gribal-
dy moesten krijgen. Maar formeel
hebben de renners een burgerlijk
contract met hun sponsor. Indien
een van beide partijen de overeen-
komst niet respecteert, moet men
een beroep op de rechter doen. Of
er moet een clausule in het contract
staan dat de arbitragecommissie
van de UCI bij een eventueel con-
flict ingeschakeld wordt."

In het geval Knetemann/De Gribal-
dy dreigde de internationale wieler-
bond zelfs geen licentie voor De
Gribaldy's nieuwe ploeg af te ge-
ven.

Indien de onderhandelingen tussen
Van der Poels zaakwaarnemer en
Walter Godefroot vandaag niet het
gewensteresultaat mochten opleve-
ren, zou Godefroot wel eens hetzelf-
de kunnen overkomen met zijn
nieuwe Telekom-ploeg. „Ik ben er-
van overtuigd, dat een oplossing
gevonden wordt," herhaalt Gode-
froot.

Ruime zege
Real Madrid

MADRID - Een eigen doelpunt van
de Egyptenaar Ibrahim Hassan
heeft Real Madrid op weg naar een
ruime zege op Neuchatel Xamax
geholpen. De Spanjaarden wonnen
met 4-0 en plaatsten zich als laatste
club voor de kwartfinales van het
toernooi om de Uefabeker. In Zwit-
serland was met 1-0 verloren. Toen
scoorde Hassan in het goede doel.Ivan Lendl verkneukelt zichAdrie van der Poel was gisteravond

niet bereikbaar voor commentaar.

C8 bepaalde afspraken ten opzich-
ten mij niet nagekomen worden,

ik ze helaas ook niet ten opzich-
t van de renner nakomen. Boven-
al, de sponsor moet voor elke
gitier een bankgarantie storten.P* heb ik derhalve ook nog achter
f hand."L£|l die sponsors betreft heeft Wal-
fcCiodefroot het geluk niet aan zijn
J^e. Ooit dacht hij met Capri Son-
k. een sponsor voor lange termijn
Ponden te hebben. De Duitse fris-
j?lkfabrikant stopte echter na eenJr de .financiering van de wieler-

(j~eg. Precies hetzelfde overkwam
L^efroot twee jaar geleden met

Zweedse Domex. De toenmali-
k.co-sponsor Weinmann werd ver-wens in 1990 de belangrijkste

van de ploeg Gode-

L,
«Je jarenwas Adrie van der Poel,

MüNCHEN - De dagen van Sö-
ren Lerby als trainer van Bayern
München lijken geteld. De 33-jarige
Deen wordt bij de in de versukke-
ling geraakte Zuidduitse miljoenen-
club momenteel van alle kanten
onder vuur genomen en krijgt nog
nauwelijks dekking van spelers en
bestuursleden. De laatste competi-
tiewedstrijd vóór de winterstop,
morgen tegen Fortuna Düsseldorf,
bepaalt dan ook of Lerby zich kan
opmaken voor een lange vakantie.

Pas komende dinsdag vergadert het
bestuur van Bayern over de positie
van de oefenmeester zonder diplo-
ma. „Maar als we van Düsseldorf
verliezen, hoef ik me weinig illusies
meer te maken", beseft ook Lerby,
die voor de duur van het huidige

seizoen is ingehuurd. „Dan zit het er
dik in dat er na de winterstop een
andere man voor de groep staat".
De oud-voetballer van Ajax,
Bayern, Monaco en PSV, wekt ech-
ter de indruk daar niet wakker van
te liggen. In de lounge van het She-
raton-hotel, waar Lerby sinds acht
weken bivakkeert, reageert hij ont-
spannen op de kritiek. „De laatste
tijd ben ik stressbestendig gewor-
den. Zo noemen ze dat toch? Bij
Bayern zijn ze op het moment een
beetje nerveus. Ach, ik wacht ge-
woon af welke beslissing het be-
stuur neemt. Ik ben niet bang om
eruit gegooid te worden. Ik kan in
België zo weer met mijn vleesver-
werkingsbedrijf beginnen".
Lerby's probleem is dat men bij
Bayeren te veel verwend is om even

kennen heeft gegeven zijn huidige
baan als marketingmanager bij
Opel niet te willen opgeven. Ook
Bayern-voorzitter Fritz Scherer
neemt Lerby niet meer in bescher-
ming. „We zullen het contract met
Lerby in elk geval niet verlengen",
gaf de praeses deze week nog te
kennen.
Lerby, die alleen nog door zijn
vriend Uli Hoeness (manager van
Bayern) in de rug wordt gedekt,
voelt zich desondanks niet in de
steek gelaten. „De druk is nu een-
maal erg groot. Het vervelendevind
ik alleen dat de eventuele nieuwe
man van mijn werk zal profiteren.
De spelers die nu zijn geblesseerd,
komen dadelijk weer terug. Met dat
probleem zit mijn opvolger niet
meer".

op het tweede plan te acteren. Daar-
voor is de druk van sponsors en
supporters ook te groot. Lerby
loopt lang genoeg mee in de voet-
ballerij om dat te realiseren. „Er telt
maar één ding en dat is winnen. Ik
ben echter van mening dat we met
Bayern op de goede weg zitten.
Dinsdag moet blijken of het bestuur
dat ook vindt".
Het hoofd van Lerby ligt echter al
op het hakblok. En niemand min-,
der dan Franz Beckenbauer, sinds
kort vice-voorzitter van de Beierse
club, voerde hem hoogstpersoonlijk
naar het schavot. De oud-bonds-
coach heeft in de Duitse pers al zijn
voorkeur voor Erich Ribbeck uitge-
sproken. Hoewel de voormalige
trainer van Frankfurt, Kaiserslau-
tern, Dortmund en Leverkusen te

Xamax hield voor 60.000 toeschou-
wers in stadion Bernabeu tot twee
minuten na de pauze stand. Hassan
kopte raak. De Roemeen Hagi
maakte vijfminuten later dein feite
beslissende tweede treffer. Michel
uit een strafschop en Sanchis met
het hoofd verdubbelden de score.
Vernier kreeg de rode kaart, toen
hij bij de strafschop voor 3-0 Butra-
gueno vloerde.

„Fout", aldus Jakob Hlasek. „Na de
US Open is de lucht er uit". De con-
ditie van een tennisser loopt min of
meer gelijk op met de seizoenen. In
de zomer moet die op zijn best zijn
met achtereenvolgens Roland Gar-
ros, Wimbledon en Flushing Mea-
dow. Daarna is het lichaam aan
herstel toe. „Wie die cirkelgang ne-
geert, riskeert blessures. Kijk wat
Sampras, de winnaar van de eerste
editie overkwam".

MüNCHEN - Hoe triester de orga-
nisatoren in München kijken, des te
vrolijker oogt Ivan Lendl. Het is de
31-jarige Tsjechoslowaak, die ko-
mend jaar eindelijk Amerikaans
staatsburger hoopt te worden, niet
ontgaan dat zijn kansen op de
Grand Slam Cup met de dag stij-
gen. Toernooi-directeur Bill Dennis
weet nauwelijks meer, wat hij zijn
publiek moet voorschotelen. Zijn
spektakel wordt geacht in ieder ge-
val de vier Grandslam-winnaars bij
elkaar te brengen. Maar na drie da-
gen is daar nog slechts één van
over: Michael Stich. De Wimble-
donkampioen doet erg zijn best,
maar de publieke opinie vindt hem
maar een zwak surrogaatvoor Boris
Beeker.

Beeker zelf verstrekte een medi-
sche verklaring. Hij is dus veront-
schuldigd, net zoals in een eerder
stadium Stefan Edberg. Jim Cou-
rier, de open Franse kampioen gooi-
de er bij zijn eerste optreden met de
pet naar. Verstoord, omdat hij zijn
vakantie op Hawaii had moeten on-
derbreken. Het vele geld, de per-
soonlijke aandacht, de exclusieve
omkleedruimte, kortom alles waar-
mee de Duitsers status proberen te
kweken, was niet aan hem besteed.

„Het toernooi is financieel te aan-
trekkelijk om te laten schieten.
Maar het is niet meer dan een de-
monstratie".
De liefhebbers, die hun kaartje in
de voorverkoop kochten, voelen
zich bekocht. Toptennis zagen ze bij

" De Duitse bondscoach Berti
Vogts heeft Stefan Effenberg
van Bayern München verwijderd
uit de selectie voor de laatste
EK-kwalificatiewedstrijd van de
wereldkampioen, woensdag te-
gen Luxemburg.

Conditie
Voor Lendl is het geen vraag of hij
in vorm is. Dat is hij het hele jaar
rond. „Dat komt omdat ik mijn con-
ditie langzaam opbouw. Ik gebruik
daar wel anderhalf tot twee maan-
den voor. Als je dan eenmaal in
vorm bent, blijf je dat. Daar heeft de
tijd van het jaar niets mee te ma-
ken". Lendl is uiterst gemotiveerd;
hij heeft het evenement nog niet
eerder gewonnen.

(ADVERTENTIE)

INTERLANDS'
Ibouw-elementen b-u^y
hardhout, aluminium, kunststof
RAMEN
DEUREN
VERANDA'S
frl^ KEUR-PRODUKTEN

Showroom geopend
di. Tm vr. 10.00-13.00 uur
14.00-18.00 uur

za. 10.00-15.00 uur
Hommerterweg 35
Hoensbroek-Hrl.

045-213928
Showroom Eindhoven: Zeelsterstraat 177 a

A
Ster Belgrado-Anderlecht 3-2

Sampdoria 2 110 3 2-0
2 10 12 3-4
2 0 2 0 2 0-0

Anderlecht 2 0 1112-3

**cal Madrid-Xamax Neuchatel 4-0 (0-1)

Landskampioenen
JJfode Ster Belgrado-Anderleeht 3-2 (1-1) - 19. Ratkovie 1-0, 33. Lamptey 1-1, 55.
'Uis 1-2, 68. Ivic 2-2, 87. Pancev 3-2. Scheidsrechter: Sundell (Zwe). Toeschouwers:u°o. Rode kaart: 66. Najdoski (Rode Ster) en Bosman (Anderlecht).

ijEfABEKER
7Real Madrid-Neuchatel Xamax 4-0 (0-0) - 47. Ibrahim 1-0 (eigen doel), 53. Hagy
'u.65. Michel 3-0 (strafschop), 70. Sanchis 4-0.

Zon eerste keer stimuleert hem.
Daarom is een overwinning in Rot-
terdam voor hem belangrijker dan
bijvoorbeeld in Key Biscayne. Toen
hij dat zei, verschenen de beelden
van vorig jaar Rotterdam op het
netvlies: Lendl, die na een riante
voorsprong niet meer wist hoe het
spelletje gespeeld moest worden en
verloor van Camporese. Ineens was
het een stuk minder logisch, dat
Lendl zondag met de grote cheque
staat te zwaaien, met Stich, Forget
en Wheaton nog in de running.

slechts bij vlagen en de laatste da-
gen stonden ze om negen uur 's
avonds alweer in de vrieskou. Zo
ook gisteren, toen de afwerking van
de eerste twee duels voor de kwart-
finales slechts vier sets vergde:
Lendl-Hlasek 7-6 (9-7), 6-3 en
Chang-Patrick McEnroe 6-2, 6-4.

Overmatig poenig gedoe zonder in-
houd, dat bovendien plaatsvindt op
het meest ongelukkig gekozen tijd-

stip, zo vlak tegen de feestdagen
aan. De ATP, de spelersvakbond,
plande vorig jaar tussen de seizoe-
nen een rustperiode van zes weken.

In de tweede helft van november en
december zou de batterij kunnen
worden opgeladen. Maar de Inter-
nationale Federatie vond dat pre-
cies de tijd om een nieuw show-
toernooi op te zetten.

" Ivan Lendl bereikte zonder noemenswaardige problemen de
halvefinale van de Grand Slam Cup. Foto: AP
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HEERLEN - Lien Udo-
Kerckhoffs heeft de Jan
van der Zwaard-trofee in
ontvangst mogen nemen.
De jaarlijks door het tennis-
district Limburg uit te rei-
ken onderscheiding -ver-
noemd naar de gelijkna-
mige voorzitter- gaat naar
een persoon of groep die
zich verdienstelijk heeft ge-
maakt op het terrein van
het recreatieve tennis.

tijd heeft zij een behoorlijke
staat van dienst opgebouwd.
Lien Udo begon met tennissen
op een moment dat haar man
ernstig ziek was. „Het is verstan-
dig dat je op zon ogenblik zelf
voor wat ontspanning zorgt. Op
dat moment heb ik het tennis-
racket gepakt."

„We barsten van de jeugdvan 10,
11 en 12 jaar. Die zijn begonnen
toen ze nog jonger waren. Het is
een groep die zeker ook in de
toekomst prestatief gezien iets
kan betekenen. We bouwen rus-
tig verder."

(17-21) is onspeelbaar voor wit.
30... 23x32 31. 37x28 18-23 32. 3
23x34 33. 30x39 8-12 34. 39-34 12-1
34-29 3-9 36. 29x20 10-15 37. 49-44.
Nu verliest wit snel. De taaiste v«
diging bestond uit 37. 43-39 15x2'
39-34 met de bedoeling op 38... 1
te plakken met 34-29. Na 38... |
enz. gevolgd door (21-27) zou z«.
dan echter toch groot voordeel 11
ben gehouden. .
37... 15x24 38. 44-40 21-27! 39. 4'
18-23 40. 37-32 27-31 41. 48-42 31-3Ü
42-37 17-21 en nog juist voordat I
vlag zou vallen, gaf wit het op. |

Om zelf op te lossen het diagram-J
speelt en wint. (Let op zwarts te.
aktie!) Oplossing volgende week.

De oplossing van vorige week.
Wit, elf schijven, op 17, 18, 22, 23,
33, 39, 42, 43, 45 en 50.
Zwart, elf schijven, op 7/9, 14, 20,
27, 30, 31, 35 en 37.
Winst via 1. 23-19 14x21 2. 22-18 3"
3. 39-34 48x13 4. 34x1 24x33 5. I
13x22 6. 45-40 35x44 7. 50x37 met1
positie.
De maker van dit prachtige vrf
stuk: J. Bus uit Boekelo. Hij won .1965 een problemistenwedstrijd ifl'

Clubsponsoring bestaat ook in het
dammen: vrij lang al zelfs. Men moet
er echter geen overspannen voorstel-
ling van hebben. In de praktijk komt
de sponsoring neer op bescheiden do-
naties, waar de vaak arme clubs be-
reid zijn diep voor te buigen. Zo komt
het dat verenigingen met een hele tra-
ditie soms onherkenbaar zijn door
vreemde sponsoretiketten. In de
hoofdklasse bijvoorbeeld spelen
roemrijke teams als Westerhaar en
Twente's Eerste respectievelijk onder
de koddige namen Witte van Moort en
Maas van 't Hoog. En in de eerste klas-
se is damclub Schagen omgedoopt tot
'Bestratingsbedrijf Orca'. Het zal je
maar overkomen.
Ton Sijbrands speelt dit jaarook in de
eerste klasse. Hij komt uit.voor ADG
uit Amersfoort, eveneens een club
waar een sponsornaam aan vastzit:
Marketresponse. Sijbrands heeft in de
klasse weinig tegenstand. Het levert
modelpartijtjes op waarvan het vol-
gende een illustratie is.
Saman-Sijbrands IMarketresponse-
DIOS (Eibergen)]
1. 32-28 17-21 2. 37-32 11-17 3. 31-26
18-22 4. 41-37 13-18 5. 37-31 6-11 6.
31-27 22x31 7. 36x27 1-6 8. 46-41 9-13 9.
41-37 17-22.
Sijbrands kiest voor een van Dibman
afkomstig openingsidee dat later door
Van der Wal is omgezet naar de onder-
havige variant.
10. 28x17 11x31 11. 26x17 12x21 12.
37x17 4-9 13. 42-37 20-24 14. 34-30 7-12
15. 40-34 12x21 6. 30-25 6-11 17. 44-40
11-17 18. 50-44 8-12 19. 34-30 2-8 20.
40-34 18-23 21. 44-40 12-18.
Zwarts spel, gericht op een soort half-
klassieke aanval, komt nu mooi uit de
verf. Het feit dat wit geen controle
heeft over zijn linkerbordhelft is daar-
bij essentieel.
22. 34-29 23x34 23. 40x20 15x24 24.
39-34 10-15 25. 34-29 5-10 26. 29x20
15x24 27. 45-40 18-23 28. 47-41 13-18 29.
40-34 9-13 30. 32-28.
Want 33-28 (21-26)! gevolgd door

De tennisvereniging Kaldeborn
kan met recht trots zijn op zon
lid, dat niet ten onrechte onder-
scheiden is. „Het zou niet goed
zijn als ik alles zelf deed, zoals
misschien een beetje gesuggeerd
is. Ik had dan geen gezinsleven.
We hebben echter een bestuur
en vele commissieleden en bo-
vendien een groep enthousiaste
ouders waarop we nooit tever-
geefs een beroep doen."

De toeloopvan zoveel jeugdnaar
Kaldenborn zou ten koste kun-
nen gaan van de andere vereni-
gingen in de omgeving. Een
opvatting die Lien Udo niet is
toegedaan. „We hebben een aan-
tal kinderen enthousiast ge-
maakt dat anders misschien
helemaal niet was gaan tennis-
sen. We hebben ze dus niet bij
andere verenigingen wegge-
haald."

Lien Udo was zeer verrast door
de toekenning van de prijs aan
haar persoontje. „Ik had het he-
lemaal niet verwacht. Ik heb in
de korte tijd dat ik met tennis te
maken heb, de Van der Zwaard-
trofee leren kennen als het neus-
je van de zalm die alleen wordt
uitgereikt voor speciale verdien-
sten binnen de sport."
De gelauwerde is pas vijfjaar bij
de tennissport betrokken. In die

Inzet
Door haar inzet is het aantal
jeugdleden van Kaldenborn de
laatste jarenverdubbeld. De zes-
tig die er waren toen zij begon,
zijn er nu honderdtwintig in een
periode dat het aantal jeugdle-
den binnen de tennisbond met
150.000 nagenoeg stabiel blijft.
Om zo ver te komen, is ze bij de
bron begonnen. Zij bezocht de
lagere scholen in de omgeving
om de kinderen met tennis ken-
nis te laten maken. Het grootste
deel van de jeugdleden is dan
ook relatief jong.

Dat is nu vijf seizoenen geleden.
Daarna is het snel gegaan met
Lien Udo. Binnen een jaar nam
ze zitting in de jeugdcommissie
en snel daarna kwam ze in het
bestuur van de Heerlense tennis-
club Kaldenborn. Naast haar
oorspronkelijke taak van voorzit-
ter van de jeugdcommissie is zij
nu ook secretaris. Zijn er andere
activiteiten dan is zij bereid ook

Van onze correspondent
WILLY WINGEN

Vereniging heeft in driekwart eeuw rijke historie opgebouwd

Heerlen Sport jubileert
" WH in 1938 in Kerkrade op
het terrein van KVC Oranje.
Staand (vlnr.): Alfons van der
Linden, Bertus Vinken, Hub
Vaessen, Frans de Bock, Jan
Maanen en Harry van de Borg.
Knielend (vlnr.): Harry van
der Linden, Louis Hueber, Lex
Kuckelkorn, Pierre Conemans
en Huub Schreurs.

De keuze van de accommodatie na-
Aambos

Jan Hasenoot trekt ten strijde tegen Limburgs trainersgilde

'Tennislessen vaak
weggegooid geld'

bij het Aambos (1935) was een gou-
den greep, want in 1937 promoveer-
de WH naar de eerste klasse IVCB
(Interdiocesane Voetbal Competitie
Bond). Veel oud-spelers keerden te-
rug en WH werd prompt kam-
pioen. Samen met Volendam, Bra-
bantia (Eindhoven), HBC (Heemste-
de) en Vosta (Enschede) werd
gestreden om de nationale titel. Vo-
lendam werd landskampioen, WH
laatste, maar de herinnering, dat
Volendam op eigen veld struikelde
over de Heerlenaren (0-1), bleef
overeind.

HEERLEN - Niemand kon op
16 december 1916 bevroeden,
dat de op die dag in Heerlen
opgerichte multifunctionele
RK Sportvereniging Velocitas,
driekwart eeuw later één van
Heerlens toonaangevende
voetbalverenigingen zou zijn.
Vandaar dat Heerlen Sport,
het uiteindelijke resultaat van
diverse fusies tussen die op-
richtingsdatum en de laatste
samensmelting in 1967, dit feit
in het weekend van 28 en 29
december in de Heerlense
stadsschouwburg wil herden-
ken.

Een fusie tussen de IVCB en KNVB
had tot gevolg dat de naam in
WH'l6 gewijzigd werd. Op 7 sep-
tember 1948 koos men definitief
domicilie op de Molenberg. Vanaf
die datum is onder leiding van de
trainers Nic Heyenrath, Eef Hol en
Jan Hallingse de roemruchte perio-
de van de vereniging begonnen,
met in 1953 als hoogtepunt de pro-
motie naar de eerste klasse KNVB.

Fusie

Veel ouderen herinneren zich de
namen Wiel Zeekaf, Egbert Slag-
huis, Sjef Niesten, Ben van Lierop,
Bep Groenendijk, Luigi Zanetti,
Willy Wingen, Louis Greten, Sjef
Kisters, Toine Gardier en Mathieu
Koenderink nog levendig.

Gymnastiek, korfbal en voetbal
stonden centraal bij de RK Sport-
vereniging Velocitas. Toen de voet-
balsport niet die aandacht kreeg,
die men verwachtte, heeft de afde-
ling voetbal zich in de twintiger ja-
ren afgescheiden en is onder de
naam WH verder door het leven
gegaan. Het speelveld lag destijds
aan de Oliemolenstraat. In 1931
werd een nieuwe lokatie gevonden
in hetBekkerveld. De prestaties lie-
pen echter terug en de betere spe-
lers, Drees Lang, Eef Hol en Joep
Vaessen, zochten hun heil bij Julia-
na, Valkenburg en RKONS.

Botwinnik werd 17 augustus 1911 in
St. Petersburg als zoon van een tand-
arts geboren. Zestien jaar later bereikt
hij de schaakmeestertitel. Succesvolle
jaren volgen. Gedurende de oorlogsja-
ren wordt hij vijfmaal achtereen kam-
pioen van de Sovjetunie. In 1948 wint
hij overtuigend de vijfkamp van Den
Haag/Moskou, waar de wereldtitel op
het spel staat. Daarna trekt Botwinnik
zich voorlopig uit het actieve schaak-
leven terug en werkt als electrotech-
nisch ingenieur aan zijn dissertatie,
waarop hij in 1951 aan de universiteit
van Moskou promoveert. Tussen 1948
en 1963 verloor hij tweemaal het we-
reldkampioenschap - van '57-'5B aan
Smyslov en van '60-'6l aan Tal - maar
pas in 1963 moest hij definitief het'<hoofd buigen voor Petrosjan.

In 1964 speelde Botwinnik in Tel-Aviv
zijn zevende en laatste olympiade.

Ditmaal speelde hij aan het tweede
bord achter de nieuwe wereldkam-
pioen Petrosjan. Dat hij nog zeer ge-
vaarlijk was, bewees hij o.a. in onder-
staande partij.
V. Aloni-M. Botwinnik. Indisch
1. d4,Pf6 2. c4,c6 3. d5,g6 4. Pc3,d6 5.
e4,Lg7 6. h3. Beter 6. Ld3. 6. ...,0-0 7.
Le3,e6 8. d:e6. Na deze ruil heeft zwart
alle openingsproblemen opgelost. Hij
wint een tempo met de ontwikkeling
van zijn dameloper. Juist was 8. Pf3.
8 L:e6 9. Pf3,Das 10. Dd2,Pc6 11.
Le2,Pd7! Met de manoeuvre PP6-d7-e5
lost zwart zijn zwakke pion op d6op.
12. 0-O,Pe5 13. P:es,d:es 14. Tadl,Pd4
15. Ld3.

Dit was een bijzonder jaar voor Mi-
chael Botwinnik. Hij vierde zijn tach-
tigste verjaardag en werd in de Itali-
aanse stad Asiago tot eredoctor in de
wiskunde benoemd. Een hommage
aan de man die gedurende zijn hele
leven naast het schaken zijn beroep
als schaaktechnisch ingenieur uitoe-
fende.

Dat verblijf in 's lands hoogste afde-
ling duurde maar één jaar en vlak
hierna kwam het professionele
voetbal op. Er zijn in Heerlen toen
pogingen gedaan om tot die betaal-
de sector te worden toegelaten. Te-
vergeefs. WH'l6 degradeerde na

twee jaar naar de tweede klasse,
veerde in 1961 nog een keertje op,
door de beker van Zuid II te win-
nen en kreeg in het kader van de
pogingen van de gemeente Heerlen
om een profclub binnen de gemeen-
te te krijgen in 1965 zelfs de be-
schikking over een heus stadion.

RK Vrusschemig zag het levens-
licht in 1935. Toen de vereniging het
speelveld tegenover de watertoren
niet langer meer kon huren werd
onderdak gevonden op sportpark
Kaldeborn, waarna in 1967 de fusie
met VVH'I6 tot stand kwam. Heer-
len Sport ging de hierop volgende

jaren door een diep dal, met als
dieptepunt de degradatie naar de
afdeling Limburg. De ommekeer
kwam echter weer snel en in 1884
werd opnieuw de tweede klasse be-
reikt, waarin de vereniging, met een
onderbreking van én jaar, nog
steeds uitkomt.

Een pionoffer ofeen blunder? In 'M|
geval zag het rustige 15. Pds er be'.
uit, waarna 15. ...,D:a2 niet goed isl^gens 16. L:d4 gevolgd door JTal,Db3 18. Ta3. 15 L:h3! 16. \Nog het beste. Wit offert nog *tweede pion voor het initia**
16 c:b4 17. Pds,Lg4 18. Tbl.D*
Anders volgt 19. a3. 19. L:d4,e:d4
T:b4,b6 21. a4! Wit brengt de dreté»
a4-a5 in de stelling waarmee hij of*
pion terugwint, of een gevaarlijke
pion op de e-lijn krijgt. Zwart z<*
tegenspel op de koningsvleU#
21 f522. e:fs,l:fs 23. as,b:as 24. T"l
Wint de pion terug, maar veel stefjl
zou 24. Tb7geweest zijn. 24. —V\25. D:d3,Dh4 26. g3,Dg4 27. Tel.Tfffl
Dbl.Tafß 29. Te4. In de hoop dat3
zwarte dame wijkt; bijv. 29. ...,Dh3 Jj
Pe7+ ,KhB 31. P:g6+,h:g6 32. Th4+Jzwarte dame hoeft echter niet te 'l
ken. 29. ...,T:g3+ 30. f:g3,D:g3 j
Khl,d3! verbreekt de communie*!
van de witte stukken. De witte da 3
komt niet meer in het spel. 32. ?e<i
,KhB 33. Del,Dh3+ 34. Kgl,d2! !flzwarte vrijpion beslist! 35. P:g6+, "J
36. Dh4+. Of 36. Th4+,KgB en T
heeft ook geen schaakjes "ifj
36. ...,KgB. Wit geeft op. Op 37. Djj
volgt 38. dID+ , 38. Kh2,Tf2+ JKg3,Dgl+ 40. Kh4,Lf6+ 41. Tgs,L:n

Derde ronde voor
tennissers in

wintercompetitie

Van onze correspondent
EDOY BUDÉ

ken met prestatief tennis. Eigenlijk
weggegooid geld", luidt het harde
oordeel.

blik naar de baan, waar de reeds ge-
noemde collega een fore-hand de-
monstreert. „Nu kijk wat er ge-
beurt. Bal komt eraan, sprintje naar
rechts, racket naar achter en linker-
voet voor. Die laatste stap werd
vroeger inderdaad zo gedoceerd.

HEERLEN - „Torn Okker was een
geweldige tennisser, maar van trai-
nen had hij geen verstand. Dat heeft
hij ook altijd grif toegegeven.
lemand die grote prestaties achter
zijn naam heeft staan, hoeft niet per
definitie de gave te hebben om an-
deren het spelletje te leren". Aan
het woord tennisgoeroe Jan Hase-
noot uit Puth-Schinnen, die dit
maal ten strijde trekt tegen de
bloedarmoede onder het Limburgse
trainersgilde.

Sinds enkele jaren is men er echter
achter gekomen dat het juist veel
beter is, de rechtervoet naar voren
te zetten, vlak voor het moment van
slaan. Des te eerder kun je je name-
lijk weer naar links bewegen. Dat
bedoel ik nu met een gebrek aan
know-how. Of ik gelijk heb? Zet de
televisie aan en kijk naar Ivan
Lendl of Boris Beeker. Zij demon-
streren mijn gelijk".

Dat vooral talentvolle spelers vaak
de dupe worden van een gebrekki-
ge trainingsbegeleiding, vindt Jan
Hasenoot doodzonde. „Er zijn spe-
lers die in hun ontwikkeling wor-
den geremd. Ik heb geconstateerd
dat de kennis over trainingsmetho-
den schrikbarend laag is. Tennis
heeft de laatste jarenrevolutionaire
veranderingen ondergaan. Kijk al-
leen al maar eens naar het materi-
aal. Als trainer dien je continu op
die ontwikkelingen in te spelen en
de trainingsaanpak aan te passen.
Er zijn er echter die nog tien of
twintig jaarterug denken te leven".

" Tennistrainer Jan Hasenoot (rechts) geeft zijn pupil René
Rómkens van LTC Brunssum technische aanwijzingen.

Foto: KLAUS TUMMERS

Dupe
Jan Hasenoot windt er geen doekjes
om. Tijdens de conversatie in de
kantine van een gerenommeerde
tennishal wijst de 53-jarige trainer
hoofdschuddend naar een baan
waar een jongere collega met drie
jeugdspelers in de weer is. „Die
mensen zeggen wat in het boekje
staat, doen het een of twee keer
voor en laten de leerlingen verder
aan hun lot over. Dat is pure bezig-
heidstherapie en heeft niets te ma-

HULSBERG - De eerste klasse van
de Hans Schaefer-wintercompetitie
tennis is morgen aan zijn derderon-
de toe. De leider in afdeling B, Van
Home uit Weert, zal waarschijnlijk
zijn eerste plaats kwijtraken. De
Weertenaren komen zelf niet naar
de tennishal Hulsberg, omdat zrj
-naar eiegen zeggen- een vrije dag
hebben. SLTC kan hiervan profite-
ren door de tweeëneenhalve punt
achterstand goed te maken. In de
tweede wedstrijdronde die om half
vier begint, moeten de Sittardena-
ren het opnemen tegen hekkeslui-
ter Blerick. Een grote overwinning
geeft hen de kans een voorsprong
op te bouwen waardoor Van Home
onder druk komt te staan en in de
komende duels geen steken mag la-
ten vallen. De andere wedstrijd in
deze afdeling B is een derby van de
Oostelijke Mijnstreek, tussen
Brunssum en Kerkrade. ■

LX indoor
De tennishal Weert is het kom^f
weekeinde het strijdtoneel vart p
Limburgse tennistopjeugd i. g jy
strijd om het indoor-kamp)o
schap 91/92. J
Bij de oudste categorie tot el3ro< jif
18 jaar, probeert Martijn Johnv A
braak uit Echt de titel die hij
jaar in de finale aan de een J
oudere Pascal Savelkoul moes*.
ten, nu wel te grijpen. Zijn na u$
belager Ramon Lacroix uit Bee, j.
afwezig, omdat hij door de bon $
afgevaardigd naar de strijd of? $
Orange Bowl in Florida.
"meisjes kan Chantal Leenen vn ZJ
lick haar titel prolongeren, p 5 jjjS
moet zij echter op de plaatsing'
Frauke Joosten laten voorgaan^
By de jongenstot en met 16iaaï- ep&
zowel Rogier Wassen als
Schalken van de partij. Deze _^
Nederlandse toppers hebben .^i
een appeltje met elkaar te se^ J

t jW
Vorig jaarwon detweede gepl3 a«
Schalken de titel door in de » pi
Wassen in twee sets te verslaaf j,<*
jaar heeft Wassen echter weer
voortouw genomen door het &

circuit te winnen.

de gelederen, zal deze oppol*jH
geen bedreiging zijnvoor de twe
plaats.

In de afdeling A neemt koploper
GTR/NIP het in de wedstrijd die
om halftwaalf begint, op tegen Rea-
dy. De Maastrichtenaren die pas
een wedstrijd gespeeld hebben, ne-
men de voorlaatste plaats in. Net als
in de A-groep is er in deze poule
ook een streekduel, en wel dat tus-
sen Nieuwenhagen en Brunssum 2.
Voor de Nieuwenhagenaren, met
gastspeelster Arlette Lochtman in

„Elke tennisser heeft een andere
motoriek en een andere mentaliteit.
Daar moet je op inspelen en de be-
geleiding aan aanpassen. Niet de
trainer moet centraal staan, maar de
tennisser. Natuurlijk, de trainer
moet het kunnen voordoen, maar
een pupil moet het ook allemaal
kunnen bevatten en fysiek uitvoe-
ren. Velen demonstreren een slag
en laten het individu vervolgens
aan zijn lot over", zegt Hasenoot,
die verschillende Limburgse top-
pers zoals Torn Nyssen en Armand
Custers onder zijn hoede had.

Klantgerichtheid, dat is het geheim
van de moderne tennistrainer.

agenda
/ Aankondigingen vóór woensdag // naar sportredactie umourgs Degtxad ’/ posmus 3100. 6401 DP Meenen

I Onde» vermelding \<an agenda' /

MORGEN
Volleybal. Heerlen, sporthal Kal-
deborn, 14.45 uur: VCH-Hypothe-
ker/VCS en VCH 2-Trivos (dames),
17.00 uur: VCH-Sarto/Pellikaan
(dames) en VCH 3-Sondermeyer/
SVL (dames). Landgraaf, sporthal
Baneberg, 16.30 uur: Geevers/
VCL-Jokers VC (dames). Voeren-
daal, sporthal De Joffer, 13.45 uur:
VC Voerendaal-Hovoc (dames).

„Wat heeft het voor zin om iemand
een backhand te leren, als hij de fo-
rehand niet perfekt slaat", vervolgt
Hasenoot. „Eerst wil ik dat zon fo-
rehand erin zit, daarna komt pas de
rest. Stap voor stap moeten de sla-
gen erin gebrand worden. Ik streef
altijd naar het allerhoogste. Dat ver-
wacht ik ookvan mijn leerlingen. Is
dat niet het geval, dan stop ik on-
middellijk en kan zo iemand ver-
trekken".

Nog één keer werpt Hasenoot een-

Turnteams
naar NK

DOESBURG - Tijdens het
jeugd-NK voor groepssprin-
gers komen te Doesburg de
turnteams van Wühelmina
Bocholtz, Sparta Venlo, Jan
van Weert uit Weert en de
Landgraafse teams van
Olympia, Prins Hendrik en
SV Schaesberg in actie.

" Tijdens het NK turnen
voor clubteams in Nijme-
gen komen morgen vier
Limburgse teams in actie.
Bij de turnsters heeft als
enige team de formatie van
KDV Kerkrade ingeschre-
ven en bij de turners zijn
het de teams van Olympia
Roermond, SVO Oirsbeek
en Eendracht Kerkrade.

amateurs op zondag
Hoofdklasse C
DESK-Wilhelmina'oB
Margriet-Baronie
Halsteren-Udi'l9
SVN-Venray
SV Meerssen-EHC
TSC-Geldrop
Panningen-Longa

Eerste klasse F
Sittard-Eijsden
Heer-Veri tas
RKONS-Volharding
BlerickTRoermond
Ch'vremont-Waubach
Limburgia-Vinken-
slag

Tweede klasse A
Kolonia-Schutters-
veld
RKWL-Miranda
Standaard-RKVCL

Bunde-Caesar
RVU-Almania
SCG-Heerlen Sport

Derde klasse A
Leonidas-Sanderbout
RKMVC-SV Berg'2B
SVM-LHB/MC
Mheerder 8.-Polaris
SV Hulsberg-MKC
SC WVV'2B-Scharn

Derde klasse B
Minor-RKBSV
Bekkerveld-VKC'B9
Heerlen-Heksenberg
Groene Ster-Vijlen
Hoensbroek-Vaesrade
Voerendaal-Weltania
Vierde klasse B
Vierde klasse

B

Keer-Geertruidse B.

Wit Groen-Klimmania
GSV'2B-Zwart Wit'l9
RKVVM-Sportclub'2s
Oranje 8.-Simpelveld
Gulpen-Banholtia

Vierde klasse C
Waub.B.-RKSVB
Ab'bosch-KVC Oran-
je
Centrum Boys-Laura
Hopel-Helios'23
FC Gracht-Heilust
Schinveld-SVK

Vierde klasse D
Passart-Langeberg
Coriovallum-Stadbr.
Kluis-Heidebloem
OVCS-RKSNE
Mariarade-RKDFC
SVE-KEV

met michiel bunnik
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Van onze tenniscorrespondent Jan van der Zwaard-trofee voor tennisbestuurslid TC Kaldeborn

Lien Udo gelauwerd
daar haar schouders onder te zet-
ten.

Naast de wervende activiteiten
voor de club verzorgt zij ook de
verdere begeleiding. „Ik heb ge-
probeerd alle kinderen op alle
niveaus zo veel mogelijk aan hun
trekken te laten komen. Daarbij
moet je, wil je een eenheid krij-
gen, zorgen dat ze ook liefde
voor de club ontwikkelen. Zo
worden er in de vacanties projec-
ten georganiseerd, waarbij naast
tennissen ook andere zaken aan
de orde komen."
Lien weet zich daarbij gesteund
door haar echtgenoot. „Ik heb
een man die voor de volle hon-
derd procent achter mij staat. Hij
speelt zelf ook graag. Als je
zoiets samen doet, zitje goed."

dammenmet john van den borst



Van Tiggelen
geschorst
ZEIST - Adri van Tiggelen zal
twee wedstrijden niet voor PSV
mogen uitkomen. De commissie j
van beroep betaald voetbal legde '

de voetballer gistermorgen een
schorsing van twee wedstrijden
op. Daarmee werd de uitspraak
van de tuchtcommissie, die Vèn
Tiggelen reeds voor twee wed-
strijden schorste en hem boven-
dien een boete van 250 gulden
oplegde, bevestigd. De straf
werd Van Tiggelen opgelegd
naar aanleiding van diens opzet-
telijke handsbal in de wedstrijd
PSV-FC Twente op 13 novem-
ber. Verder werden dertien spe-
lers voor één wedstrijd ge-
schorst, waaronder Van der
Kaay van VW.

IJzers weer ondergebonden

dan ook, vandaag vrijdag de
iende, staan op de Draf- en Ren-
i Limburg nog een keer tien,

Volleyballers
geven China tik

'CÏJA -De Nederlandse volleybal-
de heeft China een mentaal tikje
*even. Het team van bondscoach

won op de tweede dag
f 1 het vierlandentoemooi in Ecija1 Sevilla met 3-1 van de Aziaten,
j**Jei tegenstander tijdens het Pré
Wipisch Toernooi in Rotterdam.

koersen met een prima bezetting op
het programma. Wat daarna komt,
staat in de sterren. Zelfs al zou het
hoger beroep Schaesberg een agen-
daplaats kunnen verschaffen, is de
wedstrijdtoekomst in het zuiden
maar ook in de rest van het land,
ongewis. „Vergelijkingen met de-
zelfde periodes van verleden jaar
toen Ladbroke de zaak runde en dit
jaar, nu de NDR verantwoordelijk
is, geven het duidelijk aan," aldus
Huub Haenen. „Ik vergelijk negen
weken die toen bijna ’ 24 miljoen
toto-omzet opleverden tegenover
dezelfde weken van dit jaarmet een
omzet van bijna ’ 17 miljoen. Een
terugval van zeven miljoen. Bijna
dertig procent dus." Daarom ook
ook zal bij Huub Haenen het op-
stappen van NDR-voorzitter Lok-
horst waarschijnlijk geen verbazing
hebben opgeroepen. De NDR is, als
de tendens van dit jaarzich doorzet,
ten dode opgeschreven.

was buitengewoon ge-
**d op een zege tegen China, vol-J's hulptrainer Pang vrijwel op
** sterkte. De gedachte was dat

' Voor de Chinezen, de laatste ja-P toch al kansloos tegen Neder-
S". demotiverend moet zijn als ze?fs verliezen van een verzwakt
!^\)e. Zwerver, Benne, BoudrieTeffer bleven immers gekwetst

's Ochtends was de
Ceoband met beelden van Cuba-
fla bestudeerd, tijdens het duel?*f Avital Selinger de ploeg aans-

tot concentratie en inzet. Vermogen en liquiditeit
Handbalverbond aangetast

In vijf jaar
23 miljoen
NEW VORK - De Canadese ijs-
hockeyspeler Mark Messier ver-
dient bij zijn nieuwe werkgever
New Vork Rangers in de komen-
de vijfjaar ruim 23 miljoen gul-
den. Aanvaller Messier staat nu
derde op de lijst van bestbetaal-
de profs van de Noordameri-
kaanse NHL-competitie. Alleen
superster Wayne Gretzky (Los
Angeles Kings) en Pat Lafontai-
ne (Pittsburgh Penguins) heb-
ben meer inkomsten. Messier
speelt sinds oktober bij New
Vork. Voor die tijd kwam hij uit
voor de Edmonton Oilers.

P verlies van de eerste set, na vfjf-
P'ninuten was het 16-17, was Ne-P^nd oppermachtig: 15-6, 15-6,
L - Ten opzichte van woensdag,

Klok aanmerkelijk beter
Jdreef.Hy enKoek verzorgden de
j^ing zo goed, dat Selinger veel-
c^ig het centrum kon bedienen,

Van der Horst en Held nauwe-
*s af te stoppen waren. De licht
J-rbelasteHeld werd in deslotfase

Schaesberg werkt inmiddels stevig
aan het leven dat na de eventuele
NDR-dood ontstaat. Huub Haenen:
„Met HP-Projectpromotie en Bu-
reau Cavalcade, een op draf- en ren-
sportgebied gespecialiseerd marke-
tingbureau, werken we aan het
internationaal drafcentrum Lim-
burg. Cavalcade heeft inmiddels
van de paardeneigenaren in Neder-
land een garantietoezegging om de
verhuur van de 250 boxen in
Schaesberg voor het komend jaar
sluitend te maken. In de loop van
1992 gaan we over tot een verdub-
beling van het aantal boxen. Een
aantal Scandinavische trainers
heeft inmiddels interesse getoond.
Daarnaast worden ook de banden
met het Hyppodrome Tongeren ver-
der aangehaald."

Schaesberg timmert aan een weg
dievolgens deNDR een doodlopen-
de straat is. Met het faillissement
voor de deur staat ook de NDR niet
zo meer te dringen om zn mening
en oordeel elders te slijten. Feit is
dat de raadsman van de NDR in-
middels gereageerd heeft op het
door de stichtingDRL aangetekend
hoger beroep. De tweede partij in
het geding, de Staat der Nederlan-

den, verontschuldigdezich bij mon-
de van mr. Den Hartog voor het
uitblijven van een reactie. Een slor-
digheidje van het ministerie, waar-
door het hoger beroep pas volgend
jaar kan dienen. Juist ja, als de
nieuwe agenda zonder Schaesberg
al van kracht is...
De tips:
Miesque-prijs: 1. Flying Princess; 2. First
Class; 3. Flower Express. Outsider: Foscolo
Impulse. Don't Forget Me-prijs: 1. Forte
Diepnow; 2. Ma Voyage; 3. Thomas C. Out-
sider: Flushing Rudy. Generous-prijs: 1.
Fabienne; 2. Favoriete Nora; 3. Gaby Adel.
Outsider: Merz Hanover. Riverman-prijs:
1. Flamingo Majo; 2. Onelda Major; 3. Ecla-
tant G. Outsider: Flying Goldman. Beste
Wensen-prijs: 1. Voyager Lobell; 2. Friese
Princess; 3. Fire Avon. Outsider: First Lo-
ve. Desert Orchid-prijs: 1. Dehoeve Prin-
cess; 2. Dean Boszorg; 3. Fantail. Outsider:
Concorde. Tot Ziens-prijs: 1. Eshel Groen-
hof; 2. Diana B; 3. Jamtu. Outsider: Jessy
Kosmos. Suave Daneer-prijs: 1. Family
Sunshine; 2. Snowshoe Thompson; 3. De-lius van Troje. Outsider: Bianca Petrosia.
Culture Vulture-prijs: 1. Enzo Ferrari; 2.
Sizzling Java; 3. Outfighter. Outsider: Hots-
hotLobell. Caerleon-prijs: 1. Florida Suns-
hine; 2. Duc De Bloomerd; 3. Adelena
Lobell. Outsider: Happy John.

BUNNIK - De leden moeten het
Nederlands Handbal Verbond red-
den. Als gevolgvan het ledenverlies
en het beleid af te zien van contri-
butieverhogingen zijn het vermo-
gen en de liquiditeitspositievan het
NHV ernstig aangetast. Het bestuur
van het verbond stelt de algemene
verbondsvergadering voor in vier
jaarhet vermogen te herstellen door
een extra heffing van een rijksdaal-
der per lid. Daarnaast zal de contri-
butie dit jaar met vijf gulden wor-
den verhoogd. Anders zijn de uitga-
ven voor 1992 niet gedekt. Zonder
een drastische verhoging kan het
NHV geen sluitende begroting (to-
tale omvang 4.490.913 gulden) pre-
senteren. De vergadering wordt

morgen op het nationaal sportcen-
trum Papendal gehouden.

Het bestuur stelt dat de verbetering
van de liquiditieitspositie noodza-
kelijk is voor het voortbestaan van
de organisatie. De huidige vermo-
genspositie kent geen buffer die
incidentele tegenvallers kan opvan-
gen. Het bestuur streeft naar een
vermogen van 500.000 a 600.000 gul-
den. Een dergelijk bedrag is, zo stelt
het NHV, noodzakelijk om als orga-
nisatie te kunnen blijven functione-
ren.

Dat vermogen moet buiten de lo-
pende begroting om worden verwe-
zenlijkt. Het NHV heeft de afgelo-

pen jaren veel leden verloren.
Volgens een per 30 juniuitgevoerde
telling zijn er 70.184. In het begin
van de jaren tachtig kon het NHV
bogen op 100.000 leden. Het ver-
bond werd verrast door het negatie-
ve beeld dat na opschoning van de
ledenbestanden van de afdeüngen
via de computer naar voren kwam.
Grootste afdeling van het NHV is
nog steeds Limburg met 8.966 le-
den.

Goodwill Games
blijven bestaan
LONDEN - De Goodwill Games
blijven bestaan. Ondanks hel
eindevan de koude oorlog en hél
wegvallen van de Sovjetunie wii
de organisatie het sportevene-
ment eens in de vier jaar laten
plaatsvinden. Het oorspronkelij-
ke alternatief voor de Olympi-
sche Spelen wordt in 1994 in St
Petersburg gehouden. Omdat de
Amerikaanse sportbonden, de
bevolking van St. Petersburg er
de sponsoren positief staan té-
genover de GoodwillGames is ei
geen enkele reden het sporteve-
nement te schrappen.

Gesteld wordt dat er niet verder in
de organisatie kan worden gesne-
den. Gebeurt dat wel, dan kunnen
de sportieve ambities wel worden
vergeten. Het beleid is er op gericht
in 1995 een plaats bij de eerste tien
landen van de wereld te bereiken.
Het trainings- en interlandprogram-
ma kan slechts voor een klein deel
(205.000 gulden, waarvan 80.000 gul-
den voor een jeugdplan) uit eigen
middelen worden gefinancierd. De
post internationaal wedstrijdwezen
omvat op de begroting 960.000 gul-
den.
Door de dit jaar gesloten sponsor-
overeenkomst met Hirschmann kan
het topsportprogramma worden be-
kostigd. Uit recettes, sponsorgeld
en reclame betrekt het NHV 415.000
gulden. Hetresterende bedrag is af-
komstig uit subsidies.

Olympisch vuur
naar Frankrijk
ATHENE - Een hogepriejteres
in gezelschaD van Vestaalse
maagden ontsteekt vandaag het
Olympische vuur op de berg
Olympus in Griekenland. Mor-
gen wordt het vuur in mijnwer-
kerslamp met een Concorde
overgebracht van Athene naar
Parijs. Zaterdagavond volgt in
Parijs een feestelijk onthaal. Op
de Champs Elysées volgt een
plechtigheid met premier Edith
Cresson, burgemeester Jacques
Chirac en president Francois
Mitterand. Het feest met een
vuurwerk bij de Are de Triom-
phe kost een dikke twee miljoen
gulden. Na een tocht door alle
Franse streken komt de fakkel
op 8 februari aan in Albertvilie.

\-HAESBERG - Strijdvaardig als altijd verdedigt Huub Hae-
*ï de belangen van de Draf- en Renbaan Schaesberg (DRL).
16 voorzitter van 'Schaesberg' heeft zijn vizier nog steeds ge-

op het ministerie van landbouw en de Stichting Neder-
&dse Draf- en Rensport (NDR). Staatssecretaris Gabor van
&dbouw en visserij stapelt fout op fout en de NDR is een fail-,*te boel. Haenen zegt het wel niet met zoveel woorden, maar
1 strekking van zijn betoog laat amper ruimte over voor een
'dere interpretatie. „Dit is de laatste koersdag in 1991. Niets

en niets minder," zegt de praeses van de baan, die het
leende jaar niet meer op de agenda van NDR prijkt. Een feit

Schaesberg zich in hoger beroep nog steeds hevig
Fweert.
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Mogelijk in toekomst internationaal drafcentrun Limburg

Laatste koersdag Schaesberg
" Vanavond
rennen de paarden
voor het laatst op
de draf- en
renbaan in
Schaesberg.

Foto: DRIES LINSSEN

'%Zaalvoetbal - vanavond
j in de landelijke eerste di-

Sle de zaalvoetbalderby afge-
i uerkt tussen Bouwfonds en H.
ti* iLe^ers- Het is deeerste maal dat
)d in lWee Geleense ploegen elkaar
j|j competitieverband treffen.

,ji j." duel wordt gespeeld in
& ïu'thal Glanerbrook. Aanvang
A uür.

A v ATLETIEK - Silke Möller, de
'I* Oostduitse atlete die
'K jj 1987 in Rome wereldkam-"J^n op de 100 en 200 meter' Lrd .' wil zich voor Barcelona
j De atlete, die lang-
p tijcj geblesseerd was, traint

_,{ \ s bijna drie maanden bij
Springstein. Hij heeft in

,0] (jj ook tweevou-Jljj' wereldekampioene Katrin

'' üik De en G"t Breuer onderPjP hoede.

H dj!OKSEN - Rechter Patricia
1 0,4 d neert het verzoek van
i '"': ereldkampioen zwaarge-? i^ht MikeTyson het proces dat

vJ£ wacht in verband met een
' «f„krachtingzaak uit te stellen
lfeWezen. Tyson dient zich op

in Indianapolis te ver-boorden.
Jo^ELMOND - Het Limburgs
ije §ensteam onder 15 jaar heeft
VQg edstrijd in het kader van de
It-JJ^onden van het Nederlands.
IjfZPioenschap tegen Noord-

* met 2"4 verloren. De
V fren stonden bij de rust
Vjft «-1 voor, waarbij De Winter
L). k ortuna Sittard de stand op

"racht. In de tweede helft
I Velorde Hendrikx van RKBSV
l bewaar nog 2-2, maar daarna

de Brabanders de
op 4-2.

U^IEUWENHAGEN - Math
I V^epkens zet aan het einde
1 *ij^ uit seizoen een punt achter.> Scj. trainersloopbaan bij SVN.

tief
aepkens is dan drie jaarac-

Uit j|.eweest bij de hoofdklasser
N'euwenhagén.

trainerscarrousel
j«iiUTTECOVEN - Harry Mei-
sei> Verlaat op het einde van hete,n GVCG. Hij is dan twee
k°ïirt trainer aan de club ver-
w Qen geweest.

s^J^ADVERTENTIE)

Klachten over de
bezorging op
waterdag?

Bel dan
alléén het hoofdkantoor

, 045-739911
tussen 8 en 12 uur.

Meer interesse
Hollandtoernooi

BUNNIK - Maar liefst zeven lan-
den hebben zich gemeld als deelne-
mer van de editie 1992 van het Hol-
landtoemooi. Dit jaar bleek het de
organisatie onmogelijk een veld van
zes deelnemers bijeen te brengen.
Sovjetunie, Duitsland, China, Noor-
wegen, Roemenië, Polen en Italië
hebben laten weten te willen ko-
men. Daarnaast doet per traditie het
Nederlands vrouwenteam mee.

Cantona stopt
met voetbal
NIMES - Eric Cantona heeft
aangekondigd te stoppen met
profvoetbal. Hij is een van de
beste aanvallers in Frankrijk. In
twintig interlands scoorde hij
twaalf keer. In het duel van zyn
club Nimes met St. Etienne, af-
gelopen zaterdag, gooide Canto-
na de bal van ergernis tegen de
scheidsrechter. Zonder de rode
kaart af te wachten verliet hij het
veld. Toen hij woensdag vier
wedstrijden schorsing tegen zich
hoorde uitspreken, schold hij de
leden van de tuchtcommissie de
huid vol, waarop de straf werd
verdubbeld. De 25-jarige Canto-
na liet weten dat hij de situatie
binnenkort bespreekt met voor-
zitter Mezy van Nimes.

Joventut Badalona 74-82 (44-45)gen, 3. Heidema, 4. René Ruitenberg, op
een ronde: 5. Grimbergen, 6. Baranov,
7. Alderts, 8. Bosker, 9. Henri Ruiten-
berg, 10. Borst.

sport in cijfersBADMINTON
Kuala Lumpur, tweede dag GP finale:
Mannen, groep A: Jianhua-HaU 15-4
15-10. Groep B: Kusuma-Kukasemkij
15-9 15-9. Groep C: Wenkai-Butler 15-6
15-5. Vrouwen, groep C: Jiuhong-Coene
11-5 11-3. Groep D: Jaroensiri-Choon
11-0 11-2.

Acht Limburgers
in Oranje

GELEEN - Bondscoach Guus Can-
telberg heeft acht Limburgers gese-
lecteerd voor de European Trophy,
een zeslandentoemooi dat van 19
tot en met 22 december in hetBelgi-
sche Brasschaat wordt gehouden.
Oranje stuit daar achtereenvolgens
op Polen, Duitsland en één van de
landen uit de andere groep, die be-
staat uit Roemenië, Hongarije en
het gastland. De Limburgers in de
selectie van Cantelberg zijn: Dick
Mastenbroek, Lambert Schuurs,
Leon Tummers (Sittardia), Jacques
Josten (Blauw Wit), Wil Jacobs,
Claus Veerman, Martin Vlijm en
Peter Portengen (V&L).

11-15 15-6, Gregory-Cairns 15-9 15-8 15-7
Robertson-Marshall 15-10 15-6 15-10.

Spierbonk nekt
Den Helder
DEN HELDER - Een spierbonk
van 2 meter 2 in het vierkant was
alle basketballers van Den Hel-
der te machtig. Comy Thomp-
son, met zijn 31 jaar de oudste
man in het veld, liet de macht
van het kapitaal zegevieren. De
Amerikaan was verantwoorde-
lijk voor de vierde nederlaag
(74-82) van Den Helder in poule
B van de halve finales van de
Europese beker voor landskam-
pioenen. Hij hield met 22 punten
en 15 rebounds zijn Spaanse
werkgever Joventut Badalona
ongeslagen aan kop in poule B.

Sparta Praag
naar Handbaldagen
GELEEN - De organisatie van de
Limburgse Handbaldagen, die op
27, 28 en 29 december in Sittard,
Geleen en Beek worden gehouden,
heeft op het laatste moment het
deelnemersveld moeten wijzigen.
Het Oostenrijkse Waagner Biro
Graz kan wegens blessures geen
adequaat team op de been brengen
en ziet daarom af van deelname. In
Sparta Praag heeft de organisatie
een meer dan waardige vervanger
gevonden.

Veenoord/Nieuw Amsterdam, marat-
hon op natuurijs voor mannen over 1
uur en tien ronden: 1. Veenhof, 2. Ha-

SCHAATSEN BASKETBAL
Den Helder, Europese beker landskam-
pioenen, mannen. Halve finalepoules,
vijfde speeldag: Poule B: Den Helder-

SQUASH
Amsterdam, NCM Dutch Open, derde,
dag: Mannen, 190.000 gulden, tweederonde: Walker-Eyles 15-12 9-15 15-4
10-15 15-9, Hands-Harris 15-9 15-10 10-15
15-13, MacLean-Waite 17-14 14-15 6-15
15-8 15-7, Elopura-Wiens 11-15 15-8 15-8

TENNIS
Amsterdam, nationale Masters, tweede
dag, mannen enkelspel, achtste finales:
Lodder-Schaap 6-3 6-4, Schapers-Veke-
mans 7-6 6-3, Van Gelderen-Bruin 6-2
4-6 6-4. Vrouwen enkelspel, kwartfina-
les: Schilder-Kamstra 6-2 6-4.
München, mannen, Grand Slam Cup, 12
miljoen gulden, kwartfinales: Lendl-
Hlasek 7-6 6-3, Chang-Patrick McEnroe
6-2 6-4.

" Het is weer zover. De vorst is nog maar net in
het land of de eerste wedstrijd op natuurijs is al
gereden. Gisteren gingen ongeveer zeventig ma-
rathonrijders in Veenoord van start voor een
race over een uur en vijf ronden. Jos Pronk (zie

foto) voerde aanvankelijk het peloton aan, maar
de overwinning ging uiteindelijk naar Arend
Veenhof uit Gieten. Hij was in de sprint sneller
dan Edward Hagen en Gerhard Heidema.

Foto: ANP

DOOR FRED SOCHACKI

Edberg opnieuw
geblesseerd
MELBOURNE - De nummer ;
één op de wereldranglijst tennis JStefan Edberg moet zijn come-
back uitstellen. Gisteren raakte !
de onfortuinlijke Zweed op-
nieuw geblesseerd tijdens de .
training. Gevreesd wordt dat Ed- j
berg in januari het belangrijke jGrand Slam-toemooi in Austra-
lië mist. Twee maanden geleden j
blesseerde Edberg zijn knie. i
Noodgedwongen moest hij de )
toernooien van Antwerpen en "München afzeggen. Zijn arm zit',
tenminste veertien dagen in het *
gips.

sportLimburgs dagblad

sportkort
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aÉSfHet doek gaat voor u operea
Heerlen Anatevka, musical door Koninklijk Ballet ■ Heerlen Theater van het Oosten: De stem van het

».,...,_________ van Vlaanderen water, satirevan Gerrit Komrij. Inleiding

P __ jfA Heerlen Alles in de familie - 20.30 uur (Kleine \\\\\\\\\\\w\wwm^¥^^mmm^^^^r^m^_______________m IZaal) uitverkocht
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WÊÊ m Heerlen Anatevka, musical door Koninklijk Ballet . Heer)en Frank Boeijen Groepvan Vlaanderen I
3| Heerlen Alles in de familie - 20.30 uur (Kleine

Zaal) uitverkocht Heerlen Seth Gaaikema: Achter de horizon I
I B-ÉSS-*** M ________ Jl Kerkrade Wolga Kozakken Koor, Russische koor- Sittard Sikulu, Afrikaanse Black Musical

Sittard Arno Huibers: Clowns en Hun Comedie, __.__.___..__ r> ■_■ . _, i ___■
familievoorst -19 00 uur Heer,en Scapino Ballet Rotterdam: De Notekraker

uitverkocht I

lT^?_rTTT?nrH_________________l Kerkrade Elly Ameling, hederenrecital I
_________■_■_■______________________■ Sittard Limburgs Symphonie Orkest 0.1.v.■^^^■"Zmöerin Heerlen Limburgs Symphonie Orkest 0.1.v. Salva- Matthias Aeschbacher I■W^^^^oensdaQ 18 öece dor Mas Conde; solisten: Gil Sharon, I

Frank Boeijen op w viool & Boris Goldenblank, viool. Progr.: [2^2J»22____________l
Heerlen- Handel, Vivaldi,Corelli, Bach -14.30 uur Hm|en P

,
af
,

muzlek_hea_er over Ed,th P,af door ■Kerkrade Kerst-In, luisterrijke voorbereiding op Koninklijke Vlaamse Schouwburg Brussel

U^ 2an9enBPel' ""^ Vincent Bijlo: De Knal van HalfZeven,10-30 uur (Rodahal) cabaret - 20.30 uur (Kleine Zaal)
Kerkrade Musica Mosa, kamerconcert. _._.______._ __,__-__.r< ■-._,-_,_ _._.„.., I

Solist: Patrick Dheur, piano Kerkrade Ritmic G"üp_muz'l^e*ho" I
Sittard Kerstmatinee door Wolga Kozakken Koor

M en het Sittards Mannenkoor Sittard - Heerlen Maastrichts Salon Orkest in Kerstsfeer -\ ■ 12.00uur 15.00 uur wow I
_\ . \ Aanvang voorstellingen 20.00 uur, tenzij anders vermeld. fl

\ \ ■\ \V Wij zien u graag in dc schouwburg! I
\ stadsschouwburg /^k | wijngracht muziektheater FVT IT de stadsschouwburg' P>T7)

_jg" heerlen !(rf kerkrade *_ sittard (JJS
«I | tt.:tass»: 045-716607 ~*<*^ | fl.: ka»»-: 045-454141 j H.l.:k»»»«: 046-510616 Jl
I

___T-^____ _____■_ r_T3 r_i__Wi_b ww^Êf__f_w__^ i
li_PWNP^^ft> - JÜ-_Z^B£_:^ " -" _■ __!_

_~ _______

UITGAANSCENTRUM ~j~ ■ _^B^jV^l|S

Eijsden (NL), 04409-1334 fl J L [tlJ'kW _P '
Bel de infolijn: 04409-4271 MlüliliTfl l_.MilkliHl__Mfl

*------MBMMHMWMHMn^H^aHM>MMM_-MMM-___l _J_^^^^^^J^^^^^_B _V"""^H _____T^

___ <■ (Ti Vlr^u ____^ IV ▼/_^j J I IT'T^Tff_nfiv_^_C^TV_7_I yjv/l Imwm__\ Ul1 | IWV I I#4 AZ_/Ol_U

<Kil| _*W .'')jj'j}j»ii_____PaK B^^^WLJXU^VIH IfZ " lOUÜUI^_FC___ ____"»*'' __E __^'^^_T^_____t"/__^_____if. ____^^ M^B *^r_rvV-_!^''^'- ____P__rl______P _pï.

________ V' i ____________________-____! I________ * I BILL RICHARD Bj'
fl jjf Hf _______■»'l___*^ H MURRtY ORETFUS^|

_______■_■ I __■ _■ ___' __FJ _______ >^___ Blftr>wÉ .__*-__. jrT^^ST _ft .' I _____________________ ■ _____F _■■ S llr*_/«__'S*?, ? -' l?* I _________ I WWWW m I.

'jjjeaMemal^jii'lelitTC'Ai^g't^^taiGw- __P_!_^'__L_2^[ ■ K-V\ <_-— I f^Ta

[ laatste wee^Pf^^r^^u... I _. K

m
__ Ê^m__^Êmi^m I ■* W' ""^lici

Vk HS-THEATERS - GELEENSTRAAT 9 - HEERLEN - TEL. 045 - 71 30 30

_fl E _ EZ XLICUTCDC t\KÏ 1 5 Zalen mei een voor 'elk wat wils' programma.
_VHb ■ J I iLlll LIIJ Inl I Dai is H5. de meest komplete bioscoop van 't Zuiden.f_ ! ____^^^__^______._.______________._._._._.___-_-_.-._.____.__._._._._._._._._.___.-__-_-_ —i : NEDERLANDSE PREMIÈRE-■jgpj £ ; De gladstekomedie van het jaar Zx/ >_PSï: CITY SLICKERS f ;Zl .«|j: DANIEL STERN, BILLY CRYSTAL, BRUNO KIRBY l/^yL'yj|C J : I dagelijks: 19.00 en 21.30 uur j& (^^siL?J__^JL__J&
_____P i * ' ' " ""'^^^^^^^^^^^—^ w^_i _p'"w __^^^*^__W. :Ni__H___pi^T^sS_l
*: ;' : NEDERLANDSEPREMIÈRE %M__Jl___r )
*" ! ■ ; De nieuwste tekenfilm van STEVEN SPIELBERG \W__^É_\
4y | | ! Pasop jongens, er is een nieuwe muis in de stad! __fs___Pt___

* FIEVEL IN HET WILDE WESTEN
_Efln£ Nederlands gesproken en gezongen «■

zaterdag en zondag: 14 30 en 16.30 uur
¥St woensdag: 14 30 uur sTE' »E R G

S&IJ NEDERLANDSE PREMIÈRE IJP^tM
tfljjfe^fi Een jong dom blondje' Vergis jeniet! Nu is zij __l_Fr ___»_. (SAUWIM.,

de baas. Een hele klus voor grote zus... 4y^J|£^J^lW_W__l__-.

IDONT
TELL MOM PnüVEI, TM __Ï!T

THE BABYSITTERS DEAD UilLll IN lUI
metde ondeugendeKelly uit 'Marned with children" IIFTT Ml UTTCTPM
dageliiks 14 00. 18 30 en 21 00 uur . , Z7T?Z _\ Z? .*..,,
(zaterdag geen voorstelling om 14.00 uur) jWW.fffflffH'^

NEDERLANDSEPREMIÈRE fj|| lUJM.aUJ._iH.l_.il
Uit 1 circus gegooid. Z'n vnendje kwijtgeraakt \\_}n(T*^r'v^^trl^'ffl'9___\
Hij is Hip, Coolen Heel Eigenwijs MlOTThPt^lfTfT^T^W
bingo ■ÉÉEjEjESpJ
dageliiks: 14.00 en 18.30 uur SSSDzaterdag en zondag ook 16.00 uur _W_?_V^_J
Een modern sprookje over de zoektochtnaar BkïS&rj
liefde, geluk, gezondverstand en de H. Graal
THE FISHER ICING
metROBIN WILLIAMS en JEFFBRIDGEJ^^^^ I

MICHAEL J. FOX in de meesterlijke komedie
DOG HOLLYWOOD
dagelijks: 14 15, 18 45 en 21.15 uur Wfmmm_jm Izaterdag en zondag óók 16 45 a___l_^____3
___________________________________________________________^— —_-_-_-_-———- ■
ARNOLD SCHWARZENEGGER in 1^ J
TERMINATOR 2 fiTHTÏÏnPrffIm JUDGMENTDAV |BjWJM jftMIMMiIMM

m^HJ|g dagelijks: 14 00. 18.00en 21.00 uur ____«éÉii_l |||a______g____________j

Tel. 045-312510 fs SUNPLEIN

vanavond
I THE SPIKES

vrijdag 27 december
MANNHEIM

Geopend iedere vrijdag,
zaterdag en zondag.

KERSTMARKT
i Gëmeent^grót
jVALKENBURG

PPJH|

__4J-t>i^___i___f J__^7Jlfl lItl _~>ZPN,■
I» " \_pLv-tv) ~A^NTs^#a?yfcl___________!

-rA'lll'hl! W

José -

Carreras
met begeleiding van -J[

_H>— HETBRABAMTSORKEST
olv t"

ELIO BONCOMPAGNI o__________ ________^_k_.
___P^^WBi

J*^J _11 Jif T
Hl Februari §

1992■NP
_^H in de Brabanthallen "-W\w^^ ____H _________

'«4__ ____ S-MERTOGENBOSCH

___■ "^PJI _____
F^ "^#^^ I^^ ___.

DISCOTHEEK

Las Vegas
Sunplein 2, Landgraaf, tel. 045-312445

Gezelligheid kent geen grenzen!
Zaterdag en zondag geopend

vanaf 20.00 uur

DJ MARCO
04324 Voorverkoop kaarten silvesterparry

UN DANSEH EEN RAMP l
I WM MRRR MEGENKAMP!

" —^»~-»~^ LcicltS&G Ocl Cl |#75 jaar% inschrijving f ».'" whthib
ga Dansschool J« —:_^__.m__^ _~_~__i-_- op onze cursusnieuwe leerlingen: tegen Inlevering

dagelijks van deze advertentie.

DANSSCHOOL DEGENKAMP
I Nobelstraat 16, Heerlen, tel. 045-714711

Dancing Gorissen
Brunssum

Zaterdagavond
dansen
met de

1 ANSELTALER

Tiroler Gasthof
Terbruggen 7, Eygelshoven
Voor u speelt vrijdag en

zaterdag
Stars Expresse

ledere ma., di. en wo.| KIENEN [

The bad news is
you have houseguests.
There is no goodnews.

F_3 |p£ï [f3

I A
I " *Café-rest. «t

EdelweiS\
Burg. Lemmensstr. 8&
Geleen, tel. 046-7449'"

Zaterdag 14 dcc I
DANSEN J
met het duo

De Combo"
1e en 2ekerstdag of*"'

Vraag naar onze .II kerstmenu's v.a. ’ 25,-P
2e kerstdag levende
muziek v.a. 20.30 u- <I V

A
Dancing HOUSMANS Montfort j

ZATERDAG 14 dcc. UNDERBERG en w.iter m*
_V> \ \

\ \ 1 li IzrSJnrl

WZ Discotheek G-I-M'M-I-X
TOK Zaterdag 14 december 1991: FIETSEFREBI* - j

. ffi^ Zaterdag 21 december 1991: J4NSEBAGGE & A
Rijksweg-Zuid 43, Sittard. ledere zaterdag toporkesten **S-

I H zi"^B »1 zfl €'/ ' 1 l ■ I*l ' "___ FT ' 1 " L___^l

■
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